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Cereri Mărci publicate în 05/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 02623 28/04/2022 NICOLAE BIRT rohr

10 M 2022 02983 28/04/2022 DECONSTRUCT AG S.R.L. DEConstruct A.G.

11 M 2022 02984 28/04/2022 ION BRAD Partidul Lege Educație Unitate
(LEU) - Educație, sănătate, lege
și dreptate

12 M 2022 02985 28/04/2022 ALEXANDRU RADUCANU TABARA DE RADIESTEZIE

13 M 2022 02986 28/04/2022 TMT FLOWERS S.R.L. Brio RESORT CENTRUL
REZIDENTIAL PENTRU
SENIORI

14 M 2022 02988 28/04/2022 IOAN-LIVIU BACIU GAFFINO

15 M 2022 02989 28/04/2022 FLORENTINA NOROCICA
NEICU

NEI HOLDING

16 M 2022 02991 28/04/2022 FLORICA MOTOC Florica Motoc DARE YOUR
BLOSSOM

17 M 2022 02992 28/04/2022 RIDOCATA S.R.L. RIDOCATA

18 M 2022 02993 28/04/2022 BELU MIHAI LUMEA POLITICA

19 M 2022 02994 28/04/2022 MIHAI CONSTANTIN BRESCIA

20 M 2022 02995 28/04/2022 GREENITY MANAGEMENT SRL G

21 M 2022 02996 28/04/2022 CORTEVA AGRISCIENCE LLC CLOSER CONTIDOR

22 M 2022 02997 28/04/2022 LUMIERE BEAUTY SERVICES
S.R.L.

IVABROWS

23 M 2022 02998 28/04/2022 CORTEVA AGRISCIENCE LLC LASER SPYNECO

24 M 2022 03000 28/04/2022 S.C. 2A FARM S.R.L. CALMOBALANS CONTROL
supliment alimentar PharmA-Z

2 M 2022 02750 28/04/2022 FRESCO EXPERT SRL FRESCO EXPERT

3 M 2022 02751 28/04/2022 CRISTIAN ALINA DOCTOR ZAMBET

4 M 2022 02752 28/04/2022 CRISTIAN ALINA DOCTOR ZAMBET

5 M 2022 02839 26/04/2022 RED CONS SRL RED COND

6 M 2022 02979 28/04/2022 ANDREI RĂDULESCU DentNow Permite-ţi să zâmbeşti!

7 M 2022 02980 28/04/2022 AVICOD S.A. SZÉKELY CSÜRKE

8 M 2022 02981 28/04/2022 VALFRUCT INVEST SRL VALFRUCT

9 M 2022 02982 28/04/2022 CARTIER INTERNATIONAL AG GRAIN DE CAFE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 03004 28/04/2022 NVM PREMIUM ONLINE SRL NVM

26 M 2022 03005 28/04/2022 IRINA RUSU-MACABINSKI Introspective

27 M 2022 03006 28/04/2022 SORIN-ALIN CANTEA BUCURIE peFelie

28 M 2022 03007 28/04/2022 MASON SECURITY SRL MASON SECURITY

29 M 2022 03008 28/04/2022 DENTAL SECOND OPINION
SRL

DENTAL HUB

30 M 2022 03009 28/04/2022 LAURENTIU SRL Happy Veggie

31 M 2022 03010 28/04/2022 IONEL VASILE REYA CORPORATION

32 M 2022 03011 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE S.R.L. SPLKI

33 M 2022 03012 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE S.R.L. SPPAY

34 M 2022 03014 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE S.R.L. SPKIOSK

35 M 2022 03015 28/04/2022 WHITE PEARL HERASTRAU
S.R.L.

WE OWN THE NIGHT

36 M 2022 03016 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE S.R.L. SMART SPMONITOR

37 M 2022 03017 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE SRL SPSWITCH

38 M 2022 03018 28/04/2022 RELU PRODCOM SRL e-comBOX

39 M 2022 03019 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE SRL SPTICKET

40 M 2022 03020 28/04/2022 SMARTPAY SOFTWARE SRL DEVICE SPTMS

41 M 2022 03021 28/04/2022 SC MINIMALIST STORE SRL revose
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(210) M 2022 02623
(151) 28/04/2022
(732) NICOLAE BIRT, STRADA

STEJARULUI NR 30B, JUDEȚ
ILFOV, DOBROESTI, 077085,
ILFOV, ROMANIA

(540)

rohr

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

OXIGENULUI, NR. 1H, , SAT
CALDARARU, JUDEȚ ILFOV, COM.
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FRESCO EXPERT

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
7. Ustensile electrice de bucătărie (mașini),
roboți de bucătărie electrici pentru uz casnic,
roboți de bucătărie electrici pentru alimentele
bebelușilor, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, mașini
electrice de tăiat carne, folosite în bucătărie,
mașini (acționate electric, de bucătărie) pentru
fabricarea frișcăi, mașini de feliat (acționate
electric) folosite în bucătărie, mașini electrice
de bucătărie pentru prepararea alimentelor
(altele decât pentru gătit), mașini electrice
pentru prepararea de produse alimentare
(de bucătărie), altele decât cele de gătit,
roboți de bucătărie, mixere (aparate pentru
bucătărie), mașini electrice de bucătărie, roboți
electrici de bucătărie, cuțite de bucătărie
electrice, mixere de bucătărie (mașini), electrice,
frământătoare (mașini electrice de bucătărie),
unelte și ustensile electrice de bucătărie,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
dispozitive de zdrobit de bucătărie, electrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râșnit,
aparate electrice de bucătărie care transformă
alimentele solide în lichide (aparate pentru
bucătărie), aparate (electrice, de bucătărie)

(210) M 2022 02750
(151) 28/04/2022
(732) FRESCO EXPERT SRL, STR.
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pentru felierea alimentelor, centrifuge pentru
salată (mașini electrice de bucătărie), unelte
manuale (electrice) folosite la prepararea
grătarului, mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
malaxoare pentru materiale pentru repararea
cuptoarelor, echipamente de asamblare pentru
transportul produselor, echipamente de ridicare
pentru manipularea încărcăturilor (mașini),
echipament electric de curățare a geamurilor
(mașini), echipament pentru măturare, curățare
și spălare (mașini), mașini și echipamente
de ambalare, echipamente pentru manipularea
materialelor (mașini), compresoare frigorifice
pentru instalațiile de răcit, compresoare
frigorifice pentru instalațiile de încălzit, pompe
pentru instalațiile de recuperare a agentului
frigorific, condensatoare frigorifice, duze de
pulverizare atașabile la mașini de spălare cu
presiune, dispozitive pentru spălarea legumelor
(mașini), mașini combinate de spălare și
periere, dispozitive multifuncționale de spălare
sub presiune, mașini electrice pentru spălarea
alimentelor, râșnițe de cafea (cu excepția
celor manuale), râșnițe de cafea cu acționare
electrică, râșnițe de cafea electrice, mixere
electrice pentru cafea, mecanisme de acționare
pentru trape de ventilare, condensatoare de
ventilatoare axiale, aparate de făcut produse de
cofetărie.
11. Instalații de ventilare pentru bucătării,
hote de evacuare (hote de bucătărie),
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
mașini de bucătărie (pe gaz) pentru gătit,
chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, chiuvete de bucătărie, sertare termice
pentru bucătărie, aprinzătoare electrice pentru
bucătărie, cuptoare japoneze pentru bucătărie
(kamado), pulverizatoare pentru chiuvete de
bucătărie, hote de extracție pentru bucătărie,
aparate de gătit pentru bucătărie, aprinzătoare
cu butan pentru bucătărie, grătare, grătare
electrice, grătare afumătoare, tăvi cu grătar, grile
pentru grătar, grătare de cămine, grătare cu
gaz, grătare cu cărbune, grătare pentru friptură,
grătare pentru gătit, tăvi electrice tip grătar,
grătare (aparate de gătit), grătare electrice de
interior, plite electrice pentru grătare, grătare
(aparate pentru gătit), grătare electrice cu grilaj,
grătare electrice pentru exterior, grătare mari în
aer liber, aparate de gătit cu grătare, dispozitive
de aprindere pentru grătare, grătare electrice
(aparate pentru gătit), dispozitive de aprindere
a grătarelor, grătare pentru șemineuri (de uz
casnic), grătare alimentate cu gaz (aparate de
gătit), grătare pentru gătit alimentate cu energie
solară, aparate de gătit cu gaz prevăzute cu
grătare pentru gătit, cuptoare, cuptoare solare,
cuptoare industriale, cuptoare rotative, cuptoare

electrice, suporturi pentru cuptor, armături de
cuptoare, cuptoare pentru gătit, cuptoare cu
microunde, cuptoare pentru sinterizare, cuptoare
pe gaz, cuptoare de uscare, cuptoare pentru
pizza, cuptoare cu gaz, cuptoare de ardere,
cuptoare de brutărie, cuptoare pentru masă,
cuptoare cu elevator, cuptoare cu inducție,
cuptoare de reîncalzire, cuptoare cu convecție,
elemente de cuptor prefabricate, cuptor cu vatră
mobilă, cuptoare de uz industrial, cuptoare de
uz casnic, cuptoare de încălzire industriale,
cuptoare industriale pentru gătit, cuptoare
electrice de gătit, cuptoare electrice de prăjit,
căptușeli ajustate, pentru cuptoare, aprinzătoare
cu gaz pentru cuptor, hote cu ventilator
pentru cuptor, componente pentru cuptor de
ardere, aparate de încărcare pentru cuptoare,
cuptoare electrice (de uz industrial), cuptoare
utilizate în industria electronică, rezervoare de
răcire pentru cuptoare, elemente de încălzire
pentru cuptoare, cuptoare cu tăvi orizontale
pentru brutării, cuptoare de gătit de uz
comercial, cuptoare de difuzie pentru încălzire
electrică, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, echipament pentru reglarea tirajului
(componente de cuptoare), echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), unități de
filtrare cu cartușe (echipament pentru tratarea
apei), echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipament
pentru reglarea tirajului (componente pentru
focare), echipamente pentru instalații de
produs vapori, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament de
tratare a aerului, echipamente portabile de
decontaminare, chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), hote de
aerisire, hote (hote de extracție, de uz casnic),
hote pentru eliminarea fumului, hote aspirante
pentru șemineuri, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare căptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), hote de extracție a aerului
folosite împreună cu mașinile de gătit, filtre
pentru hotele de extracție a aerului, hote
pentru extragerea vaporilor pentru aparate
de gătit, hote aspirante pentru mașini de
gătit, hote pentru aparate de condiționare
a aerului, hote de extracție pentru frigidere,
hote de extracție pentru aragazuri, hote cu
ventilatoare exhaustoare, hote de ventilare
pentru aburi, hote de ventilare pentru fum,
hote pentru aparate de ventilare, hote de
ventilație pentru sobe, recipiente frigorifice,
aparate frigorifice, vitrine frigorifice, tejghele
frigorifice, dulapuri frigorifice, rafturi frigorifice,
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combine frigorifice, dulapuri frigorifice, lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghețată, lăzi
frigorifice fixe, de uz casnic, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice
pentru expunere, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice
pentru păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru păstrarea băuturilor, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, cutii frigorifice
electrice, containere frigorifice (gaz), recipiente
frigorifice (gaz), cutii frigorifice (gaz), lăzi
frigorifice electrice, unități frigorifice comerciale,
cutii frigorifice, electrice, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, dulapuri frigorifice pentru carne,
lăzi frigorifice portabile (electrice), containere
frigorifice pentru transport, rezervoare pentru
instalații de spălare cu apă, turnuri de
spălare pentru epurarea gazelor, coloane de
spălare pentru epurarea gazelor, vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
rezervoare de spălare cu apă, boilere pentru
spălare, aparate de cafea, mașini electrice de
făcut cafea, de uz casnic, percolatoare de
cafea pentru uz casnic (electrice), capsule de
cafea goale pentru cafetiere electrice, ibrice de
cafea electrice, fără fir, aparate electrice de
prăjit cafea, mașini electrice de cafea espresso,
percolatoare electrice de cafea, mașini de
cafea espresso, capsule de cafea reîncărcabile,
aparate pentru prăjit cafea, filtre electrice de
cafea, filtre de cafea electrice, filtre electrice de
cafe, mașini de cafea, ventilatoare, ventilatoare
motorizate pentru ventilație, ventilatoare axiale,
ventilatoare turbină (aparate de ventilare),
aparate de ventilare, instalații de ventilare,
unități de ventilație, aparate de ventilație,
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea gazelor, ventilatoare folosite în caz de
incendiu pentru evacuarea fumului, ventilatoare
folosite în caz de incendiu pentru evacuarea
vaporilor, filtre pentru grăsimi (componente ale
ventilatoarelor extractoare), suflante de aer
acționate electric folosite la ventilare, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
ventilatoare cu motor pentru aparate de aer
condiționat, ventilatoare electrice cu dispozitive
de răcire prin evaporare, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), ventilatoare
pentru aparate de aer condiționat, canale de
fum pentru aparate de ventilare, ventilatoare
electrice sub formă de instalații de ventilare
de uz casnic, filtre folosite cu aparatele de
ventilare, instalații de ventilare pentru vehicule

(climatizare), dispozitive de inducție de aer
(ventilație), dispozitive de încălzire radiante cu
ventilator, aparate și instalații de ventilație,
ventilatoare de uz industrial, ventilatoare de uz
comercial, aparate de ventilare pentru vehicule,
suflante acționate electric pentru ventilație,
ventilatoare de uz casnic, ventilatoare electrice
de încălzire, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de aspirație, instalații de ventilare
industriale, friteuze pentru catering comercial,
distribuitoare de băutură pentru catering.
20. Dulapuri de bucătărie, corpuri de bucătărie,
mese de bucătărie, unități de bucătărie,
mobilier încastrat pentru bucătărie, unități de
mobilier pentru bucătării, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de bucătărie,
dulapuri (mobilier), mobilier combinat, mobilier
integrat, tejghele (mobilier), mese (mobilier),
mobilier încastrat, mobilier transformabil, unități
(mobilier), piese de mobilier, elemente de
mobilier, mobilier pentru depozitare, mobilier
de interior, scaune înalte (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi modulare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi metalice
(mobilier), mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, suporturi rotative (mobilier),
protecții pentru mobilier, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru saune, standuri pentru lavoare
(mobilier), mobilier de uz casnic, huse adaptate
pentru mobilier, mobilier de uz industrial,
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier pentru
expunerea produselor, suporturi cu rotile
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier),
mobilier pentru automobile-caravană, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi ca
mobilier metalic, mobilier rabatabil pentru
șezut, unități pentru picnic (mobilier), unități
pentru cocktailuri (mobilier), unități de colț
(mobilier), mobilier cu rafturi pentru perete,
piese de asamblare pentru mobilier, unități
de prezentare asamblate (mobilier), dulapuri
metalice rezistente la foc (mobilier), dulapuri
nemetalice rezistente la foc (mobilier), kituri de
piese (comercializate în format complet) pentru
a fi asamblate ca mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare articole
de mobilier, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, suprafețe de
lucru sub formă de mobilier, elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
bănci de lucru cu menghine (mobilier), unități
de mobilier amplasate sub chiuvetă, huse
de protecție pentru mobilier (ajustate), corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), rafturi
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de stocare nemetalice transportabile (mobilier),
mobilier pentru casă, birou și grădină, vitrine
de prezentare (altele decât vitrinele frigorifice),
dulapuri pentru prezentare (altele decât cele
frigorifice), scaune pentru baruri, coșuri de
brutărie.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, consultanță profesională în
afaceri, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale, consultanță profesională cu privire
la deschiderea unei afaceri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
alimentare cu apă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
regruparea în avantajul terţilor a echipamentelor
pentru bar, restaurante, cofetării (dozatoare
pentru băuturi răcoritoare şi accesoriile lor,
maşini pentru spălat pahare şi veselă, pentru
îngheţată, pentru clătite, pentru paste făinoase,
pentru tocat carne, feliatoare, aparat pentru prăjit
cârnaţi şi crenvuşti, dulapuri frigorifice, maşini
şi automate de cafea, râşniţe), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, reclamă şi
publicitate, inclusiv prin participare la târguri şi

expoziţii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de baruri în care
se servesc sandviciuri, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea barurilor în
care se servesc sandviciuri.
37. Renovare de bucătării (construcții),
construcție de bucătării, instalare de dulapuri de
bucătărie, instalare de echipament de bucătărie,
reparații de mobilier de bucătărie, ascuțire de
cuțite de bucătărie, servicii de amenajări de
bucătării, instalare de aparate de bucătărie,
reparare de aparate pentru menaj și bucătărie,
montări și reparații de hote de bucătărie,
spălare de hote de extracție pentru bucătării,
ascuțire de foarfece și de cuțite de bucătărie,
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de bucătărie, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, furnizare de informații
privind ascuțirea foarfecelor și a cuțitelor de
bucătărie, întreținere, service și reparare de
aparate de menaj și de bucătărie, reparare
de vase adânci (de bucătărie), instalare de
grătare, repararea de cuptoare industriale,
construire de cuptoare industriale, instalare
de cuptoare industriale, instalare și reparații
de cuptoare, reparații sau întreținere de
cuptoare industriale, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea cuptoarelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de cuptoare industriale, închiriere
de mașini și echipamente de curățenie și
de spălat și de uscat, servicii consultative
privind întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, reparații sau întreținere
de mașini și echipamente pentru procesarea
alimentelor, reparare de echipamente electrice și
de instalații electrotehnice, servicii de sterizare
pentru echipament de protecție personal,
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instalare de echipament de monitorizare a
încălzirii industriale, instalare de echipament
de monitorizare a încălzirii electrice, instalare,
reparare și întreținere de echipament de
încălzire, întreținere și reparații de echipamente
de încălzit, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, închirierea
de mașini și echipament pentru curățenie,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
închiriere de echipamente de curățare abrazivă,
închirieri de echipamente de spălat rufe,
închiriere de echipament de sterilizare pentru
echipament personal de protecție (epp),
închiriere de echipamente de curățat, închiriere
de echipamente pentru spălătorii, instalare
de echipamente de catering, instalare de
echipamente de birou, întreținere de echipament
de catering, instalare de echipamente sanitare,
dezmembrare de echipamente industriale,
reparare de echipament electric, restaurări
de mobilier, reparații de mobilier, întreținere
de mobilier, montare de mobilier, reparare
și recondiționare de mobilier, asamblare,
întreţinere şi reparaţii de mobilier, servicii
de curățenie pentru hote, instalații frigorifice,
reparare și întreținere de aparate frigorifice,
întreținere de rutină a aparatelor frigorifice,
reparații sau întreținere de mașini și aparate
frigorifice, instalare de aparate frigorifice,
instalare de dulapuri de bucătărie, reparații
de mobilier de bucătărie, instalare de aparate
de bucătărie, instalare de echipament de
bucătărie, întreținere, service și reparare de
aparate de menaj și de bucătărie, întreținere și
reparații pentru arzătoare, reglarea arzătoarelor
pe combustibil lichid, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea arzătoarelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații electrice de
gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații non-
electrice de gătit, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate și instalații
de gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea oalelor și cratițelor de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de gătit,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit electrice, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparare sau întreținere
de aparate și instalații de gătit, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, întreținere de
plite non-electrice pentru gătit, reparare sau
întreținere de aparate de gătit, instalare de
aparate de gătit comerciale, reparare de aparate
de gătit, instalare de aparate de gătit, furnizarea
de instalații de spălătorii de rufe pentru spălare

și uscare, spălarea cutiilor pentru depozitarea
peștilor, readaptare a instalațiilor de încălzire,
de ventilare și de aer condiționat din clădiri,
instalare, întreținere și reparare hvac (încălzire,
ventilare și climatizarea aerului), instalare de
sisteme de ventilare și de aspirare a prafului,
reparare și întreținere de aparate de ventilat,
întreținere de rutină a aparatelor de ventilat,
instalare de aparate de ventilație, construirea
de coloane de ventilare, reparare de aparate
de ventilare, curățare industrială intensă pentru
unitățile comerciale de catering.
42. Proiectare de bucătării, proiectare (design)
de bucătării, servicii de proiectare de bucătării,
planificare și proiectare de bucătării, consultanță
profesională privind designul de bucătării
la comandă, consultanță profesională privind
tehnologia, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, servicii de
consultanță profesională privind tehnologia
alimentară, consultanță profesională în materie
de design industrial, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, design de
mobilier, proiectare piese de mobilier, servicii
de design mobilier, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, consultanță privind alegerea
huselor detașabile pentru mobilier (decorațiuni
interioare), proiectare (amenajare) de baruri.

───────
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(540)
DOCTOR ZAMBET

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

10. Freze dentare, proteze dentare, sonde
dentare, coroane dentare, articulatoare dentare,
excavatoare dentare, implanturi dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele de uz
personal, inele de dentiție pentru ameliorarea
durerilor provocate de erupția dentară, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
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lucrărilor dentare, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturație), scaune de examinare
special concepute pentru uz dentar, fotolii de
examinare special concepute pentru uz dentar,
aparate cu jet de pulbere de uz dentar,
materiale pentru implanturi (proteze) folosite
în chirurgia dentară, irigatoare pentru țesutul
periodontal folosite în tratamente dentare, pivoți
din materiale prețioase pentru uz dentar, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari,
aparate pentru utilizare în confecționarea
protezelor dentare, canule de unică folosință
pentru seringi dentare, aparate cu raze x pentru
imagistică dentară, aparate pentru utilizare
de către igieniști dentari, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
instrumente utilizate pentru fixarea protezelor
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, perii interdentare utilizate în
tratamente dentare, colimatoare pentru aparate
de radiografii dentare, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, discuri de tăiere de
uz dentar, roți de tăiere de uz dentar, discuri
pentru șlefuire de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de
uz dentar, aparate dentare pentru aliniere
paralelă, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, onlay-uri (restaurări dentare indirecte),
dispozitive pentru duplicarea radiografiilor
dentare, aparate dentare cu raze x, dispozitive
pentru confecționarea modelelor dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
clești de uz tehnico-dentar, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, vibratoare pentru încălzirea
cerii dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice de

uz medical, portamprente dentare, articulatoare
dentare, spectrocolorimetre dentare, suporturi
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar manual, coroane dentare de
acoperire, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, implanturi dentare din
materiale artificiale, aparate pentru utilizare de
către igieniști dentari, aparate pentru utilizare
de către tehnicieni dentari, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
echipament stomatologic, piese protetice
pentru stomatologie, aparate și instrumente
stomatologice, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate de
diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical, aparate pentru masaje estetice.
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, pentru servicii de asistență medicală și
stomatologice, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline
pentru aceste servicii de stomatologie, conexe
și accesorii, furnizare de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri în domeniul medical stomatologic,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii de publicitate, marketing
si promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de consiliere,
de informare medicala, servicii de tinere a
evidenţei dosarelor şi fişelor privind istoricul
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medical personal, gestionare administrativa a
clinicilor medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afectiunile medicale, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
marketing prin televiziune, radio, telecomunicații,
e-mail și internet sau orice altă platformă
electronică interactivă, administrarea comerciala
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terti,
răspândirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a
forței de muncă, consiliere pentru ocuparea
forței de muncă, servicii caritabile, și anume
organizarea și desfășurarea programelor de
voluntariat și a proiectelor de servicii comunitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, toate serviciile menționate
mai sus sunt în legătură cu produsele/serviciile
din clasele 10 și 44, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
facturare medicală, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații comerciale despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice.
40. Fabricare la comandă de proteze dentare
și danturi, fabricare la comandă de proteze
dentare, servicii de tehnician dentar, rafinarea
deșeurilor dentare.
44. Servicii de igienă dentară, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de asistență
medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice mobile,
închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii

medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de tratament medical, servicii de tratament
de canale radiculare dentare, servicii de
ajustare a protezelor dentare, servicii de
chirurgie de implanturi dentare, montare de
pietre prețioase în proteze dentare, servicii de
tratamente dentare cu fluor, servicii oferite de
clinici dentare, anestezie dentară, saloane de
frumusețe, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță în materie de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frumusețe oferite
de un centru SPA, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, servicii de consultanță în materie
de îngrijire a frumuseții, servicii prestate de
saloane de frumusețe pentru animale de
companie, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, chirurgie estetică,
stomatologie estetică, chirurgie estetică și
plastică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, tratament cosmetic, analiză
cosmetică, servicii de cosmetică, tratamente
cosmetice pentru corp, îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii.

───────
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DOCTOR ZAMBET

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
10. Freze dentare, proteze dentare, sonde
dentare, coroane dentare, articulatoare dentare,
excavatoare dentare, implanturi dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele de uz
personal, inele de dentiție pentru ameliorarea
durerilor provocate de erupția dentară, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturație), scaune de examinare
special concepute pentru uz dentar, fotolii de
examinare special concepute pentru uz dentar,
aparate cu jet de pulbere de uz dentar,
materiale pentru implanturi (proteze) folosite
în chirurgia dentară, irigatoare pentru țesutul
periodontal folosite în tratamente dentare, pivoți
din materiale prețioase pentru uz dentar, aparate

și instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari,
aparate pentru utilizare în confecționarea
protezelor dentare, canule de unică folosință
pentru seringi dentare, aparate cu raze x pentru
imagistică dentară, aparate pentru utilizare
de către igieniști dentari, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
instrumente utilizate pentru fixarea protezelor
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, perii interdentare utilizate în
tratamente dentare, colimatoare pentru aparate
de radiografii dentare, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, discuri de tăiere de
uz dentar, roți de tăiere de uz dentar, discuri
pentru șlefuire de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de
uz dentar, aparate dentare pentru aliniere
paralelă, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, onlay-uri (restaurări dentare indirecte),
dispozitive pentru duplicarea radiografiilor
dentare, aparate dentare cu raze x, dispozitive
pentru confecționarea modelelor dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
clești de uz tehnico-dentar, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, vibratoare pentru încălzirea
cerii dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice de
uz medical, portamprente dentare, articulatoare
dentare, spectrocolorimetre dentare, suporturi
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar manual, coroane dentare de
acoperire, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, implanturi dentare din
materiale artificiale, aparate pentru utilizare de
către igieniști dentari, aparate pentru utilizare
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de către tehnicieni dentari, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
echipament stomatologic, piese protetice
pentru stomatologie, aparate și instrumente
stomatologice, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate de
diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical.
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, pentru servicii de asistență medicală și
stomatologice, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline
pentru aceste servicii de stomatologie, conexe
și accesorii, furnizare de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri în domeniul medical stomatologic,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii de publicitate, marketing
si promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor, servicii de consiliere,
de informare medicala, servicii detinere a
evidenţei dosarelor şi fişelor privind istoricul
medical personal, gestionare administrativa a
clinicilor medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afectiunile medicale, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
marketing prin televiziune, radio, telecomunicații,
e-mail și internet sau orice altă platformă
electronică interactivă, administrarea comerciala
a licentelor produselor si a serviciilor pentru terti,

raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței
de muncă, servicii de birouri de ocupare a
forței de muncă, consiliere pentru ocuparea
forței de muncă, servicii caritabile, și anume
organizarea și desfășurarea programelor de
voluntariat și a proiectelor de servicii comunitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, toate serviciile mentionate
mai sus sunt în legătură cu produsele/serviciile
din clasele 10 și 44, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
facturare medicala, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații comerciale despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice
40. Fabricare la comandă de proteze dentare
și danturi, fabricare la comandă de proteze
dentare, servicii de tehnician dentar, rafinarea
deșeurilor dentare.
44. Servicii de igienă dentară, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de asistență
medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice mobile,
închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de tratament medical, servicii de tratament
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de canale radiculare dentare, servicii de
ajustare a protezelor dentare, servicii de
chirurgie de implanturi dentare, montare de
pietre prețioase în proteze dentare, servicii de
tratamente dentare cu fluor, servicii oferite de
clinici dentare, anestezie dentară, saloane de
frumusețe, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță în materie de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frumusețe oferite
de un centru SPA, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, servicii de consultanță în materie
de îngrijire a frumuseții, servicii prestate de
saloane de frumusețe pentru animale de
companie, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, chirurgie estetică,
stomatologie estetică, chirurgie estetică și
plastică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, tratament cosmetic, analiză
cosmetică, servicii de cosmetică, tratamente
cosmetice pentru corp, îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii.

───────

TURNISOARULUI NR.108,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
RED COND

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,

construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcții curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de
clădiri, demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcției de clădiri, izolarea clădirilor, reparații
şi întreținere imobile rezidențiale, instalații şi
mentenanță pentru instalații, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție

(210) M 2022 02839
(151) 26/04/2022
(732) RED CONS SRL, CALEA
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de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de spații de cazare,
construcție de structuri din oțel, construcție
de terenuri de sport, construcție de ziduri,
construcție de verande, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), construcții de case pe bază
de comandă, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construcții de
fabrici pe bază de comandă, construcții de
grădină (montare și închidere cu geamuri),
construcții de infrastructură civilă, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, construcții de terase, construcții
subterane, construire de grajduri, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construire de locuri de cazare pentru
turism, construire de spitale, construire de
structuri subterane, construire de uzine chimice,
construire de școli, construirea de aeroporturi,
construirea de centre comerciale, construirea
de fabrici, construirea de locuințe publice,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de

șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.

───────

(210) M 2022 02979
(151) 28/04/2022
(732) ANDREI RĂDULESCU, BD. LACUL

TEI, NR.69, BL.5, SC.1, ET.2,AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DentNow Permite-
ţi să zâmbeşti!

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.13

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

clase:
44. Servicii de stomatologie.

───────
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(210) M 2022 02980
(151) 28/04/2022
(732) AVICOD S.A., SOS.CODLEA-

SIBIU, KM.2, EXTRAVILAN,
JUDETUL BRASOV, CODLEA,
505100, BRAȘOV, ROMANIA

(740) VIGH BEÁTA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, STR. KOSSUTH
LAJOS NR.28, AP.13, JUDETUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

SZÉKELY CSÜRKE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 03.07.03; 03.07.24; 27.05.25;
25.01.10; 25.12.25

(591) Culori revendicate:negru, rosu
(Pantone 187C)

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

29. Carne și produse din carne, bucăți de carne
de pui, aripioare de pui, carne de pasăre de
curte, carne de pasăre gătită, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre, carne ambalată,
carne, carne conservată, carne proaspătă, carne
preparată, carne feliată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, ficat, crochete de pui,
chiftele de pui, carne procesată, fripturi, pui,
pipote de pui, pulpe de pui, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, mâncăruri gătite constând în principal

din carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, campanii
de marketing, expoziții comerciale și servicii
comerciale expoziționale, marketing de produse,
promovarea comercială, publicitate

───────

(210) M 2022 02981
(151) 28/04/2022
(732) VALFRUCT INVEST SRL, STR.

CETATEA POENARI, NR.15,
PARTER, CAMERA1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VALFRUCT

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.10;
26.01.03



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/04/2022

(591) Culori revendicate:mov (Hex #462760),
(Hex #6d528c), alb (Hex #fefffe), verde
(Hex #7dac58), maro (Hex #604928)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 02982
(151) 28/04/2022
(732) CARTIER INTERNATIONAL AG,

HINTERBERGSTRASSE 22,
POSTFACH 61, STEINHAUSEN,
6312, ELVEȚIA

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

(540)
GRAIN DE CAFE

(300)
Prioritate invocată:
16098/2021/02-11-2021/CH

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

14. Bijuterii, pietre pretioase, metale pretioase
si aliaje ale acestora, perle (bijuterii), butoni
de camasa, agrafe de cravata, inele (bijuterii),
bratari (bijuterii), cercei, coliere (bijuterii), brose
(bijuterii), pandantive, inele de chei din metal
pretios, opera de arta din metal pretios, cutii
si casete de bijuterii, cutii din metal pretios,
inele de chei (inele de chei cu decoratiuni
mici sau brelocuri), ceasornice si instrumente
pentru masurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasornice mici, cutii de ceas, curele

de ceas, lanturi de ceas si arcuri de ceas si sticle
de ceas, carcase pentru ceasornice si ceasuri
de mana, mecanisme de ceasuri, cadrane pentru
ceasuri.

───────

(210) M 2022 02983
(151) 28/04/2022
(732) DECONSTRUCT AG S.R.L.,

ALEEA RECOLTEI, NR.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400481, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

DEConstruct A.G.

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02;
07.01.08; 07.01.12; 07.01.24

(591) Culori revendicate:roz (Hex #b10e47),
negru (Hex #000000), rosu inchis (Hex
#580320), alb (Hex #ffffff)

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comerciala a francizelor,
administrarea afacerii, servicii de antreprenoriat,
organizarea afacerii, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții rețele drumuri, servicii
de construcții.
42. Servicii de proiectare.

───────
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(210) M 2022 02984
(151) 28/04/2022
(732) ION BRAD, CALEA CĂLĂRAȘI NR.

300, BL. S20, SC. 1, ET.6, AP. 24,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030634,
ROMANIA

(540)
Partidul Lege Educație

Unitate (LEU) - Educație,
sănătate, lege și dreptate

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.
42. Servicii IT, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

(210) M 2022 02985
(151) 28/04/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS.

COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

(540)
TABARA DE RADIESTEZIE

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

41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri, tabere sau traininguri
online sau offline, cursuri prin corespondență
și la distanță, cursuri cu prezență fizică,
elaborare și publicare de cărți, cursuri educative,

de dezvoltare și de instruire, organizarea și
coordonarea de forumuri și tabere educaționale
personale, cursuri și cursuri de instruire în
cadrul taberelor educative, servicii educaționale
și de predare, instruire educativă, organizarea
de concursuri, competiții, gale și evenimente
în domeniul educației și divertismentului,
furnizarea de informații în materie de educație,
organizarea de examene pedagogice, cursuri
pentru pregătirea examenelor, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, organizarea
și coordonarea de tabere și evenimente de
divertisment în scop
educativ, de divertisment și recreațional,
producerea de programe audio/video online,
producție video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online
sau offline, webinarii, furnizarea de programe
tv, nedescărcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), organizare
si sustinere de evenimente, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau în spații publice organizate, servicii
de bibliotecă electronică, servicii de punere
în pagină, altele decât în scopuri publicitare,
publicarea cărților, publicarea online a revistelor,
ziarelor, cărților și jurnalelor electronice,
furnizare online de publicații electronice, activități
culturale și educaționale.

───────
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(210) M 2022 02986
(151) 28/04/2022
(732) TMT FLOWERS S.R.L.,

CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 23,
CONSTRUCȚIA C5, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Brio RESORT CENTRUL
REZIDENTIAL

PENTRU SENIORI

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.15;
05.01.16

(591) Culori revendicate:gri (HEX #b9b7b8),
negru (HEX #363435), alb (HEX
#fefefe)

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

43. Servicii de cazare, servicii de restaurant,
servicii de aziluri de bătrâni.
44. Servicii medicale, servicii de cămine de
bătrâni, îngrijire, medicală, servicii de îngrijire
bătrâni, asistență medicală

───────

(210) M 2022 02988
(151) 28/04/2022
(732) IOAN-LIVIU BACIU, STR. BRAILEI,

NR. 200, BL. B5, SC. 1, ET. 10,
AP. 42, JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
GAFFINO

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

43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2022 02989
(151) 28/04/2022
(732) FLORENTINA NOROCICA NEICU,

ŞOS. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 69 - 71, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NEI HOLDING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.11.10; 03.11.24;
24.09.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
44. Servicii medicale.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor materiale şi indivizilor, servicii
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personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 02991
(151) 28/04/2022
(732) FLORICA MOTOC, BLD.MIHAIL

KOKALNICEANU, BL.B, AP.3, SAT
GUGEȘTI, JUDEȚ VRANCEA,
COMUNA GUGESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Florica Motoc DARE
YOUR BLOSSOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.05;
26.11.13; 29.01.02; 29.01.04

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

clase:
41. Educație, furnizare de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
activitati de îngrijire sanitara si de infrumusetare
pentru persoane si animale, servicii de
agricultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2022 02992
(151) 28/04/2022
(732) RIDOCATA S.R.L., STR. IONEL

FERNIC, NR. 49, BL. C5, SC. 2, ET.
1, AP. 25, JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
800572, GALAȚI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

RIDOCATA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 13.01.17;
26.01.01; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#d53c40),
negru (HEX#343434), alb (HEX#fffefc),
gri (HEX#acacac), galben (HEX#fff313)

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

9. Adaptoare electrice, antene, cabluri, electrice,
cabluri coaxiale, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), conectori de
doză (electricitate), conectori, electrici, celule
fotovoltaice, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, întrerupătoare de circuit,
întrerupătoare, electrice, întrerupătoare de
celulă (electrice / reductoare (electricitate).
11. Corpuri de iluminat, prize pentru corpurile de
iluminat electrice.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline
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cu produsele din clasa 9 respectiv:adaptoare
electrice, antene, cabluri, electrice, cabluri
coaxiale, materiale pentru rețelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), conectori de
doză (electricitate), conectori, electrici, celule
fotovoltaice, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, întrerupătoare de circuit,
întrerupătoare, electrice, întrerupătoare de
celulă (electrice / reductoare (electricitate), și
din clasa 11 respectiv: corpuri de iluminat, prize
pentru corpurile de iluminat electrice.

(210) M 2022 02993
(151) 28/04/2022
(732) BELU MIHAI, STR.SAVENI,

NR.25, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LUMEA POLITICA

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
cârduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii
(tipărite), grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite,
materiale de predare tipărite, postere montate,
reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în

scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cârti, reviste,
manuale, pungi din hârtie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (centru terti) .
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative: organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conținut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

37. Servicii de instalații.
───────

───────
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(210) M 2022 02994
(151) 28/04/2022
(732) MIHAI CONSTANTIN, SOS.

DUDESTI-PANTELIMON, NR.42,
TRONSON 2, ET.6, AP.65,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BRESCIA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02995
(151) 28/04/2022
(732) GREENITY MANAGEMENT SRL,

BULEVARDUL MUNCII, NR. 18,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

G

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Marketing şi promovare, publicitate online
pe o reţea de computere, managementul
afacerilor, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizarii publicului cu privire la problemele
si initiativele de mediu, prelucrare automata
de date, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de consultanta privind planificarea de
mediu, consultanta in materie de protectie a
mediului, servicii de consultanta in materie de
poluare a mediului, servicii de consultanta in
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materie de siguranta a mediului, servicii de
evaluare a starii mediului, efectuarea de studii de
mediu, evaluarea riscurilor de mediu, compilare
de informatii de mediu.

───────

(210) M 2022 02996
(151) 28/04/2022
(732) CORTEVA AGRISCIENCE

LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, 46268, INDIANA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
CLOSER CONTIDOR

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

5. Pesticide, produse pentru distrugerea
daunatorilor, fungicide, erbicide, si insecticide.

───────

(210) M 2022 02997
(151) 28/04/2022
(732) LUMIERE BEAUTY SERVICES

S.R.L., STR. LAMOTESTI NR. 4,
CAMERA NR. 1, BL. 5, SC. 1, ET.
4, AP. 20, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IVABROWS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumate,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de machiaj, de parfumerie și de
înfrumusețare, intermediere în acordurile privind
vânzarea- cumpărarea de bunuri, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, de parfumerie, de machiaj si de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de păr, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
de parfumerie, de machiaj si de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor de machiaj,
vanzare cu amănuntul si cu ridicata de uleiuri
esențiale, vanzare cu ridicata a produselor de
îngrijire corporala, vanzare cu amănuntul a
produselor de îngrijire corporala, vanzare cu
ridicata a produselor pentru machiaj, vanzare
cu amănuntul a produselor pentru machiaj,
vanzare cu amănuntul si cu ridicata a produselor
pentru protejarea pielii corpului, organizare
de târguri si expoziții in scop comercial si
publicitar, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, consiliere și consultanță
în afaceri referitoare la francizare, servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri, consiliere
în afaceri privind francizarea, strângerea la un
loc, în folosul terților, a produselor cosmetice,
de parfumerie, de înfrumusețare si de machiaj,
cu excepția transportului acestora, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, aceste servicii
fiind furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, cursuri în tehnici
de înfrumusețare, organizare de seminarii
educative în materie de terapii de înfrumusețare,
cursuri de cosmetică, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, seminarii de pregătire
în tehnicile de coafură, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la îndepărtarea părului
nedorit, ateliere organizate în scopuri educative,
acreditare de servicii de educație, consultanță

în materie de formare, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri, creare (redactare) de podcast-
uri, creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, academii (educație), cursuri
de formare, cursuri de formare avansată, cursuri
de nutriție (nemedicale), cursuri pentru îngrijirea
corporală, demonstrații în scop de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire, formare
continuă, formare complementară, formare în
afaceri, formare privind sănătatea și starea de
bine, furnizare de centre de pregătire, furnizare
de cursuri de evaluare a abilităților, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru carieră, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, închiriere de
materiale și aparatură didactică, instruire în
domeniul coafurii, organizare de ateliere și
seminare, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
conferințe, organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de cursuri de formare,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de expoziții în scop de instruire,
organizare de seminarii, organizare de webinare,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pregătire în arta înfrumusețării, pregătire în
domeniul igienei, pregătire și instruire, pregătire
în domeniul studierii și folosirii plantelor în
scop medicinal sau terapeutic, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de cataloage, publicare de
cărți instructive, publicare de reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare și emitere de documente științifice în
legătură cu tehnologia medicală, reorientarea
profesională, realizare și coordonare de cursuri
de formare, realizarea de seminarii, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii ale unei academii de formare, servicii
de consiliere în materie de educație, servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță referitoare la elaborarea
de cursuri de formare, servicii de educație și
pregătire profesională, servicii de instruire oferite
de școlile de frumusețe, servicii educative în
domeniul sănătății, servicii educative în materie
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de igienă, transfer de know-how (instruire),
cursuri de machiaj, cursuri de laminare gene
si sprâncene, cursuri de îndepărtare tatuaj
sprâncene, cursuri de mezoterapie, cursuri
privind îngrijirea corporala, cursuri privind frizeria
si coafura, cursuri de masaj, cursuri de masaj
facial.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice
pe față, artă corporală, servicii oferite de
case de odihnă, chiropractică, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în materie de frumusețe,
consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, electroliză cosmetică,
electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului, eliminarea celulitei, epilat cu ceară,
extinderea părului ca serviciu, servicii oferite
de frizerii pentru bărbați, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre masaj tradițional japonez, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, furnizare de informații despre
moxibustie, furnizare de informații în materie
de frumusețe, furnizare de informații referitoare
la sănătate, furnizare de instalații de solariu,
implantarea părului, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, închiriere de echipamente
și aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea pielii, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, informații referitoare la masaj, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, manichiură,
masaj, masaj thailandez, masaj shiatsu, masaj
facial, moxibustie, ondularea părului, orientare
dietetică și nutrițională, perforarea trupului
(piercing corporal), pilates terapeutic, refacerea
părului, servicii oferite de saloane de bronzare,
servicii oferite de saloane de coafură, servicii
oferite de saloane de frumusețe, servicii oferite
de saloane de înfrumusețare pentru tunderea
perucilor, servicii oferite de saloane de îngrijire
a pielii, servicii oferite de saloane de îngrijire
pentru animale de companie, servicii oferite de

saloane de tatuaj, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de acupunctură, servicii de
aromaterapie, servicii de artă corporală, servicii
de bărbierie, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bronzat prin pulverizare, servicii de coafare a
părului, servicii de coafor, servicii de coafor de
lux, servicii de coafor pentru copii, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
epilarea corporală, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de consultare în legătură cu masajul,
servicii de cosmetică, servicii de epilare, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de frizerie,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de împletire a părului, servicii de
îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire
a unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de întors genele, servicii de
liposucție, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de manichiură
la domiciliu, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de masaj la picioare, servicii
de meditație, servicii de permanent pentru
întors genele, servicii de permanent pentru
păr, servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de tatuare a sprâncenelor, servicii
de terapie luminoasă, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratament
pentru celulită, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de tratare a celulitei, servicii de vopsire a
genelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
servicii de vopsit de șuvițe de păr, servicii
de vopsit gene, servicii furnizate de saloane
de coafură și înfrumusețare, servicii pentru
extensii de gene, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii personale de epilare, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
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personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii prestate de saloane de
manichiură, tratament cosmetic, tratament
cosmetic al tatuajelor, cu laser, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic cu laser pentru varicozități, tratament
cosmetic cu laser pentru ciupercă unghială,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratament cu laser pentru
creșterea părului, tratament pentru păr,
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, servicii
de laminare sprâncene, tratament anti acne,
tratament împotriva îmbătrânirii pielii, servicii
de epilare cu pasta de zahar, servicii de
diagnostic pentru ten, servicii de design si
stilizare a sprâncenelor si genelor, servicii
de mezoterapie, servicii de îndepărtare tatuaj
sprâncene, servicii de lifting facial, servicii pentru
prevenirea si îndepărtarea vergeturilor (servicii
de înfrumusețare centru oameni), servicii de
manichiură și de pedichiură.

───────

(210) M 2022 02998
(151) 28/04/2022
(732) CORTEVA AGRISCIENCE

LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, 46268, IN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
LASER SPYNECO

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

5. Pesticide, produse pentru distrugerea
daunatorilor, fungicide, erbicide, si insecticide.

───────

(210) M 2022 03000
(151) 28/04/2022
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CALMOBALANS CONTROL
supliment alimentar PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.05.20

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
albastru, bleumarin, gri

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
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suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice sub
formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de
fructe, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni și animale, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente
dietetice pe bază de grâu, suplimente dietetice
pe bază de cazeină, suplimente dietetice
din polen de pin, suplimente dietetice de
proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente cu vitamine utilizate
în dializa renală, suplimente antioxidante,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care

conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate, preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2022 03004
(151) 28/04/2022
(732) NVM PREMIUM ONLINE SRL,

STR. POPA SAPCA, NR. 41,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NVM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

11. Aparate pentru încălzire și uscare
personală, aparate de iluminat și reflectoare,
filtre pentru uz industrial și casnic, aparate
de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat, aparate cu leduri pentru uscarea
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unghiilor, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
accesorii pentru iluminatul electric, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru corpuri de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), accesorii electrice de iluminat,
accesorii de iluminat pentru exterior, suporturi
de abajururi, accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, accesorii pentru lămpi
cu raze infraroșii, accesorii pentru intalații de
iluminat cu raze infraroșii, aparate de iluminat
de urgență, becuri cu led, bare luminoase,
becuri de lanternă, becuri de iluminat, becuri
de format mic, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat cu led, benzi de
lumină, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, instalații luminoase de
Crăciun (altele decât lumânări), lămpi electrice,
lămpi solare, lămpi flexibile, lămpi decorative.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole fantezie pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, covorașe ornamentale pentru pomul
de Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), ciorapi pentru cadourile de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, leagăne,
animale de jucărie umplute, aparate de zbor de
jucărie, jocuri, jucării, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jucării electronice, jucării
pentru pisici, jucării pentru copii, jucării pentru
câini, machete de elicopter, machete de mașini,
mașini de jucărie cu acționare electronică,
păpuși de pluș.

───────

(210) M 2022 03005
(151) 28/04/2022
(732) IRINA RUSU-MACABINSKI, STR.

VALEA IALOMITEI NR. 6, BL. C10,
SCARA 1, ET. 5, APT. 32, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061966, ROMANIA

(540)

Introspective

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.13

(591) Culori revendicate:roz, albastru, gri,
negru, galben

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

25. Îmbrăcăminte, glugi (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, manșoane
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), corsete
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte din hârtie,
bretele pentru imbracaminte, îmbrăcăminte
de dormit, îmbrăcăminte de noapte, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru sport, gulere răsucite
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru cicliști,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte din lână, costume populare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru femei,
gulere de haină (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
scutece tip chilot (îmbrăcăminte), costume
de jogging (îmbrăcăminte), pulover (articole
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de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, broboade (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, viziere (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, corsete
(articole de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte termice, furouri
(articole de îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
mănuși (articole de îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
măști de față (îmbrăcăminte), pufoaice
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru ciclism,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea rea,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte din
cașmir, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de jogging (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, centuri cu buzunar pentru bani
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, jambiere pentru genunchi
(articole de îmbrăcăminte), sutiene fără
bretele (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, clini (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, costume din trei
piese (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, mănuși
până la cot fără degete (îmbrăcăminte), articole

de îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
burtiere pentru femei însărcinate (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, îmbrăcăminte de sport
cu senzori digitali încorporați, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, clinuri pentru subraț (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru colanți
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
pentru sport cu senzori digitali încorporați,
articole de îmbrăcăminte pentru călărie (altele
decât pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi
de pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, clini pentru
body-uri purtate de dansatori (părți de articole
de îmbrăcăminte), articole de acoperit fața
(articole de îmbrăcăminte), nu pentru scopuri
medicale sau sanitare, bluze cu glugă, hanorace
cu glugă, pulovere cu glugă, halate de baie
cu glugă, glugi, blănuri, etole (blănuri), mantii
de blană, manșoane de blană, pălării din
blană, jachete de blană, etolă din blană
sintetică, căciuli de blană artificială, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, haine și
jachete de blană, gabardine, combinezoane,
combinezoane de schi, combinezoane de
protecție, combinezoane pentru bebeluși,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
(lenjerie de corp), combinezoane pentru snow-
board, jachete, jachete sport, jachete groase,
jachete lungi, jachete reflectorizante, jachete
impermeabile, jachete casual, jachete safari,
jachete cămașă, dubluri pentru jachete, jachete
din denim, jachete de trening, jachete pentru
femei, jachete de vânătoare, jachete pentru
schi, jachete de antrenament, jachete din
bumbac, jachete de stradă, jachete din tricot,
jachete de seară, jachete de călărie, jachete
de tenis, jachete pentru costume, jachete
din polar, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete cu
două fețe, jachete impermeabile pentru vremea
rea, jachete scurte, groase, de iarnă, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), jachete
de lucru cu întăritură impermeabilă la umeri,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete în carouri de
genul celor purtate de tăietori de lemne,
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jachete coreene de exterior, purtate peste
articolele vestimentare de bază (magoja),
fulare tubulare, eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (eșarfe pentru gât), fular tip manșon,
impermeabile, pantaloni impermeabili, pelerine
impermeabile, cizme impermeabile, șosete
impermeabile, încălțăminte impermeabilă,
costume impermeabile pentru motocicliști,
mănuși pentru costume impermeabile, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, haine
impermeabile de purtat în aer liber, jerseuri
pentru volei-bal, corsete, corsete (lenjerie),
corsete (lenjerie intimă), corsete pentru talie,
corsete (lenjerie de corp), manșete pentru
cizme, bentițe și manșete absorbante, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, șorturi,
șorturi de baie, șorțuri tip vestă, șorturi pentru
sport, șorțuri de plastic, șorțuri din hârtie,
şorţuri de unică folosinţă, bluze și șorturi pentru
sport, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), șorturi femeiești sub formă de
lenjerie intimă, mitene, brâie pentru smoching,
cămăși din materiale țesute, bavete, cu excepția
celor din hârtie, bavete pentru copii (nu din
hârtie), bavete cu mâneci, nu din hârtie, pălării
din hârtie folosite ca articole vestimentare,
sutiene fără bretele, bretele pentru bărbați,
colanți cu bretele, bretele de susținere pentru
ciorapi, pantaloni de schi cu bretele, bretele
pentru sutiene (piese vestimentare), pantaloni
scurți cu bretele pentru ciclism, mankini (slip
tanga cu bretele pentru bărbați), măști pentru
dormit, compleuri de dormit, bonete de noapte,
camizole de noapte, cămăși de noapte, bluzițe
de noapte, cămăși de noapte pentru femei,
lenjerie intimă și de noapte, pantalonași bufanți
cu volane (de noapte), maiouri interioare sau
de noapte pentru femei, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, încălțăminte pentru copii,
salopetă de copii, costume de baie pentru copii,
haine de stradă pentru copii, cizme de ploaie
pentru copii, șosete pentru sugari și copii mici,
rochii pentru sugari și copii mici, articole de
purtat pe cap pentru copii, pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, pantofi
din piele, pantaloni din piele, veste de piele,
centuri de piele, papuci din piele, geci din piele,
pardesie din piele, costume din piele, rochii din
piele, ghete din piele întoarsă, centuri din piele
sintetică, papuci confecționați din piele, rochii din
imitație de piele, sandale în stil japonez de piele,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, jeanși denim, lenjerie pentru gravide,
pijamale pentru gravide, halate pentru gravide,
cămăși pentru gravide, bluze pentru gravide,
rochii pentru gravide, pantaloni pentru gravide,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni colanți

pentru gravide, pantaloni sport, bustiere sport,
bluze sport, hanorace sport, ghete sport, sacouri
sport, echipament sportiv, pantaloni sportivi,
maiouri sportive, șepci sportive, pantofi de sport,
pantaloni de sport, pantofi de sport, treninguri
(pentru sport), cămăși stil sport, șosete pentru
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte pentru sport, maiouri pentru
sport, pantaloni scurți pentru sport, încălțăminte,
nu pentru sport, gulere, gulere false, gulere
detașabile, protecții pentru guler, gulere pentru
rochii, pulovere cu guler rotund, bluze cu guler
înalt, pulovere cu guler înalt, gulere detașabile
pentru cămăși, pulovere cu guler pe gât, bluze
cu guler pe gât, cămăși cu guler fără nasturi,
gulere detașabile pentru chimonouri (haneri),
lenjerie intimă tip boxer, lenjerie intimă de
damă, benzi pentru încheietura mâinii, lenjerie
intimă, sandale în stil japonez de fetru, costume
utilizate în jocurile cu interpretare de roluri,
costume pentru înot, tălpi intermediare, tălpi
pentru sandale în stil japonez, lenjerie intimă
tricotată, încălțăminte cu închidere cu arici,
sandale în stil japonez (zori), încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați și femei, căpute pentru sandale în
stil japonez, șosete joase pentru încălțăminte,
costume de baie întregi, haine de stradă pentru
fete, măști de față (articole de modă), rame
pentru fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, haine
din lână, pălării din lână, flanele de lână,
șosete de lână, berete din lână, colanți de lână,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
costume, cămăși de costum, cămăși pentru
costum, costume de lucru, costume de baie,
costume de teatru, costume de plajă, costume de
dans, costume de damă, costume de gimnastică,
costume de halloween, costume de plajă,
costume de gală, costume de zbor, costume
de ploaie, costume de marinar, costume de
înot, costume pentru bărbați, costume informale
(casual), costume pentru ploaie, costume de
seară, costume de neopren, costume de
bebeluși, costume bărbătești și taioare, costume
sportive pentru jogging, costume rezistente la
vânt, costume de baie (galanterie), costume de
schi pentru concursuri, costume de baie pentru
femei, costume dintr-o singură piesă, costume
de baie pentru bărbați, costume umede pentru
schi nautic, costume umede pentru schi nautic
și scufundări, costume de baie pentru bărbați și
femei, costume de bal mascat și de halloween,
costume de baie întregi cu bureți pentru
sutien, costume de înot din două piese, pentru
femei (tankini), articol vestimentar superior de
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bază din costumul coreean tradițional (jeogori),
rochii pentru femei, chiloți pentru femei, pălării
pentru femei, rochii de gală pentru femei,
haine de stradă pentru femei, vestă coreeană
tradițională de bază pentru femei (baeja),
haină coreeană (durumagi), pantaloni, pantaloni
lungi, pantaloni cargo, pantaloni largi, egări
(pantaloni), pantaloni colanți, pantaloni scurți,
pantaloni corsar, pantaloni ecosez, pantaloni
capri, pantaloni mulați, pantaloni chino, pantaloni
gaucho, pantaloni de golf, pantaloni pentru yoga,
pantaloni de jogging, pantaloni de schi, pantaloni
de trening, pantaloni de pijama, pantaloni
pentru ciclism, curele (accesorii vestimentare),
curele pentru încălțăminte, curele de degete
pentru sandale în stil japonez (zori), scutece,
chiloți tanga, burtiere tip chilot, chiloți, chiloți
de damă, slipuri (chiloți de baie), chiloței
pentru bebeluși, topuri pentru jogging, pulovere,
pulovere groase, pulovere din molton, pulovere
tip polo, pulovere fără mâneci, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere cu gât în formă de v,
ținute de seară, rochii lungi de seară, viziere,
viziere (șepci), viziere de soare (articole care
servesc la acoperirea capului), căști cu viziera,
mantale de ploaie, cizme de ploaie, haine de
ploaie, ponchouri de ploaie, pantaloni de ploaie,
pălării de ploaie, saboți înalți de ploaie (ashida),
veste rezistente la vânt, pantaloni rezistenți la
vânt, cămăși rezistente la vânt, veste termice,
șosete termice, lenjerie de corp termică, articole
termice pentru acoperirea capului, cămăși și
furouri, pălării, pălării fedora, pălării mici, mitre
(pălării), toci (pălării), pălării fascinator, pălării
clopot, calote de pălării, carcase de pălării,
pălării de plajă, pălării de soare, pălării de
modă, pălărioare de soare, pălării cu borul mare,
pălării din rogoz (suge-gasa), pălării de hârtie
pentru infirmiere, pălării de hârtie pentru bucătari
șefi, mănuși, mănuși tricotate, mănuși pentru
motocicliști, mănuși pentru călărie, mănuși
pentru cicliști, mănuși de schi, mânuși pentru
condus, mănuși de iarnă, mănuși de camuflaj,
mănuși pentru snowboard, mănuși lungi fără
deget, mănuși cu un deget pentru snowboard,
mănuși călduroase pentru dispozitive cu ecran
tactil, mănuși cu vârfurile degetelor din material
conductiv, care por fi purtate atunci când se
utilizează dispozitive electronice portabile cu
ecran tactil, articole de îmbrăcăminte pentru golf,
cu excepția mănușilor, șosete cu deget, sandale
cu șiret între degete, protecții pentru degetele
de la picioare, sandale japoneze cu banda peste
degete (asaura-zori), căptușeli antiderapante
pentru sandale cu șiret între degete, pernuțe
antiderapante pentru sandale cu bareta între
degete, articole japoneze de încălțăminte între
degete pentru lucru (jikatabi), barete între degete

pentru saboți de lemn în stil japonez, sepci cu
cozoroc, șepci și căciuli pentru sport, căciuli și
șepci pentru ski, eșarfă tubulară, eșarfe, eșarfe
pentru gât, eșarfe pentru cap, eșarfe de mătase,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe de cașmir, șaluri și
eșarfe, boa (eșarfe din pene), eșarfe de pus pe
cap, eșarfe de purtat pe umeri, șaluri și eșarfe
de cap, cămăși, cămăși hawaiene, cămăși din
tricot, plastroane de cămăși, cămăși cu nasturi,
camasi cu maneca lunga, topuri (cămăși fără
mâneci), cămăși cu mânecă scurtă, cămăși din
catifea reiată, cămăși purtate sub chimonouri
(juban), cămăși de noapte japoneze (nemaki),
plătci de cămașă, articole de încălțăminte,
topuri (articole vestimentare), articole pentru
acoperirea capului, articole vestimentare pentru
bărbați, costume de bal mascat, pantofi cu tocuri
mascate, măști pentru ochi, tricouri sportive fără
mâneci, pantaloni sport care absorb umezeala,
bluze sport cu mâneci scurte, bustiere sport
care absorb umezeala, cămăși sport care
absorb umezeala, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, cămăși matlasate de uz sportiv,
pantaloni matlasați de uz sportiv, uniforme
pentru sporturi de contact, crampoane pentru
atașare pe încălțămintea sport, pantaloni scurți
matlasați de uz sportiv, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), ciorapi
de atletism, încălțăminte de atletism, maiouri
pentru atletism, colanți pentru atletism, centuri
din materiale textile, bavete din material textil
pentru persoane adulte care servesc masa,
pantaloni scurți din material plușat, bavete din
material plastic pentru sugari, tălpi gofrate din
cauciuc sau materiale plastice, tocuri gofrate
din cauciuc sau din materiale plastice, cizme-
salopetă, pantaloni salopetă cu pieptar, salopete,
salopete scurte, salopete de lucru, salopete
de schi, salopete umplute cu puf, pardesie
scurte, jupoane scurte, bluze scurte, pantaloni
bufanți scurți, pantaloni foarte scurți, pantaloni
scurți pentru tenis, pantaloni de trening scurți,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți
pentru surfing, tricouri cu mânecă scurtă,
pantaloni scurti de tip capri, kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), pantaloni de ocazie,
pantaloni de protecție, pantaloni de călărie,
pantaloni stil călărie, pantaloni pentru călărie,
trening (pantaloni de), pantaloni de drumeție,
pantaloni de corp, pantaloni de zăpadă,
pantaloni de relaxare, pantaloni de catifea cord,
pantaloni de snow-board, chaparajos (pantaloni
stil cowboy), pantaloni scurți pentru rugby,
pantaloni de antrenament, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni de trening cu bandă
elastică, supieuri (barete pentru fixarea sub talpă
a pantalonilor), boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), haine de stradă pentru băieți, articole
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de îmbrăcăminte pentru triatlon, pantofi pentru
dans, pantofi de dans pentru sala de dans, body-
uri purtate de dansatori, cravate de mătase,
pantofi de ocazie, șaluri de ocazie, body-uri
din plasă, body-uri (lenjerie de corp), căptușeli
confecționate (piese vestimentare), articole de
încălțăminte japoneză confecționate din paie
de orez (waraji), batiste de buzunar, buzunare
de haine, jambiere, șosete peste genunchi,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
sutiene aderente, extensii pentru sutien, sutiene
și brasiere, sutiene pentru alăptat, geci fără
mâneci, pantofi fără șireturi, papuci fără călcâi,
șosete fără talpă, cămăși care se poartă fără
cravată, protecție pentru gât, bentițe de protecție
pentru urechi, accesorii metalice de protecție
pentru pantofi și cizme, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
bentițe antitranspirante, bentițe pentru cap,
bentițe antitranspirante pentru cap, îmrăcăminte
cu protecția contra vântului, protecţii de tocuri
pentru pantofi, încălțăminte pentru bărbați,
șosete pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
bărbați, haine de stradă pentru bărbați, ciorapi
trei-sferturi, pantofi comozi pentru activități în
timpul liber, încălțăminte pentru timpul liber,
încălțăminte pentru bebeluși, pantofi pentru
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, ghete
pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși,
botoșei tricotați pentru bebeluși, lenjerie de corp
pentru bebeluși, ciorapi, ciorapi antiperspiranți,
talonete pentru ciorapi, șosete și ciorapi, ciorapi
3/4, curelușe pentru fixarea ciorapilor bărbătești.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online

referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni.

───────

(210) M 2022 03006
(151) 28/04/2022
(732) SORIN-ALIN CANTEA, STR.

NICOLAE BALCESCU, NR. 36, BL.
P2, SC. 1, AP. 1, JUD. OLT, BALȘ,
OLT, ROMANIA

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

(540)

BUCURIE peFelie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentație publică, servire
de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de pizzerii, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii ale bistrourilor, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant cu servire
la pachet.

───────

(210) M 2022 03007
(151) 28/04/2022
(732) MASON SECURITY SRL,

BULEVARDUL TINERETULUI NR.
41A, PARTER, CAMERA NR. 1,
AP. 9, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MASON SECURITY

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

37. Instalarea, întreținerea și repararea
alarmelor antifurt, instalarea și repararea
sistemelor de securitate și siguranță, întreținerea
și repararea seifurilor, instalarea de echipament
pentru controlul accesului fizic, instalarea de
dispozitive pentru închiderea și deschiderea
ușilor, instalarea de încuietori, instalare de
dispozitive împotriva furtului, instalare de
sisteme de control al accesului, instalarea de
dispozitive de securitate pentru vehicule, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și siguranță.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, monitorizarea alarmelor de securitate
și antifurt, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de gardă de corp, consultanță în ceea ce
privește securitatea fizică, închirierea de seifuri,
servicii de supraveghere cu ajutorul dronelor,

servicii de pază pentru obiective și instalații prin
sisteme de monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2022 03008
(151) 28/04/2022
(732) DENTAL SECOND OPINION SRL,

INTRAREA DACILOR, NR. 2,
PARTER, BIROUL NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DENTAL HUB

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

35. Publicitate.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 03009
(151) 28/04/2022
(732) LAURENTIU SRL, ȘOSEAUA

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 16,
STANDUL NR. 154, PAVILION
P6, JUDEȚUL ILFOV, IN INCINTA
EXPO MARKET DORALY SRL,
COMUNA AFUMATI, 071160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Happy Veggie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 05.03.13;
29.01.12

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

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
seminţe pentru agricultură, legumicultura,
îngrăşăminte agricole, turba, perlite, produse
din polietilenă pentru agricultură, policarbonat,
profîle metalice pentru agricultură, utilaje şi
echipamente pentru agricultură (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite vizualizarea şi
cumpărarea comodă de către consumatori.

───────

(210) M 2022 03010
(151) 28/04/2022
(732) IONEL VASILE, STR. VIDIN NR. 6,

BL. 54, ET. 1, AP. 26, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
REYA CORPORATION

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

41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumusețe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii educaționale furnizate de școli, servicii
de divertisment, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
model pentru artiști, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de fotografie, prezentarea
prestațiilor live, furnizarea facilităților de

recreere, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri
pentru scenă, organizarea și susținerea
de simpozioane, servicii de agenție de
bilete (divertisment), închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
organizarea de evenimente de divertisment,
desfășurarea de evenimente de divertisment.

───────

(210) M 2022 03011
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPLKI

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.09

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

clase:
9. Aplicație software descărcabilă de injectare
chei de criptare pin în terminale eft-pos bazată
pe hsm thales, aplicație software de injectare
chei de criptare pin în terminale eft-pos
bazată pe hsm thales înregistrată, program de
calculator înregistrat sau descărcabil, program
de calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software de injectare chei de criptare pin
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în terminale eft-pos bazată pe hsm thales,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software de
injectare chei de criptare pin în terminale EFT-
POS bazată pe HSM thales, creare de software
în legătură cu aplicația software de injectare chei
de criptare pin în terminale eft-pos bazată pe
hsm thales, servicii de personalizare de software
în legătură cu aplicația software de injectare chei
de criptare pin în terminale eft-pos bazată pe
hsm thales, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
de injectare chei de criptare pin în terminale
EFT-POS bazată pe HSM Thales, actualizarea
software-ului în legătură cu aplicația software
de injectare chei de criptare pin în terminale
EFT-POS bazată pe HSM Thales, întreținere și
reparare de software în legătură cu aplicația
software de injectare chei de criptare pin în
terminale eft-pos bazată pe HSM Thales.
45. Concesiune de licențe de programe de
calculator, licențierea software-ului de calculator,
licențierea aplicației software de injectare chei de
criptare pin în terminale eft-pos bazată pe HSM
Thales.

───────

(210) M 2022 03012
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPPAY

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:albastru, negru

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

9. Aplicație software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax,
xac) descărcabile, aplicație software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac) înregistrată, program de
calculator înregistrat sau descărcabil, program
de calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac),
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software
plată pentru terminale eft-pos multiplatforma
(verifone, ingenico, pax, xac), creare de
software în legătură cu aplicația software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac), servicii de personalizare de
software în legătură cu aplicația software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac), dezvoltare software,
programare și implementare în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax,
xac), actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac),
întreținere și reparare de software în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-pos
multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac).
45. Concesiune de licențe de programe de
calculator, licențierea software-ului de calculator,
licențierea aplicației software plată pentru
terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac).

───────
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(210) M 2022 03014
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPKIOSK

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.09

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

clase:
9. Aplicație software pentru echipamente de
tip chioșc cu eft-pos descărcabile, aplicație
software pentru echipamente de tip chioșc
cu eft-pos înregistrată, program de calculator
înregistrat sau descărcabil, program de
calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu eft-pos, dezvoltare de software,
dezvoltare de software pentru terți în legătură
cu aplicația software pentru echipamente de
tip chioșc cu eft-pos, creare de software
în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos, servicii de
personalizare de software în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc
cu eft-pos, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu eft-
pos, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu eft-pos, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos.

45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos.

───────

(210) M 2022 03015
(151) 28/04/2022
(732) WHITE PEARL HERASTRAU

S.R.L., ȘOS. P.D. KISELEFF NR.
32C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011347, ROMANIA

(540)
WE OWN THE NIGHT

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 03016
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SMART SPMONITOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09

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

clase:
9. Aplicație software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar, descărcabilă,
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aplicație software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar înregistrată,
program de calculator înregistrat sau
descărcabil, program de calculator înregistrat,
software, software de calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar, dezvoltare
de software, dezvoltare de software pentru
terți în legătură cu aplicația software server
pentru monitorizare echipamente de schimb
valutar, creare de software în legătură cu
aplicația software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar, servicii de
personalizare de software în legătură cu
aplicația software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar, dezvoltare
software, programare și implementare în
legătură cu aplicația software server pentru
monitorizare echipamente de schimb valutar,
actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar, întreținere
și reparare de software în legătură cu
aplicația software server pentru monitorizare
echipamente de schimb valutar.
45. Concesiune de licențe de programe de
calculator, licențierea software-ului de calculator,
licențierea aplicației software server pentru
monitorizare echipamente de schimb valutar.

───────

(210) M 2022 03017
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPSWITCH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software
server de tranzacționare pentru chioșc, creare
de software în legătură cu aplicația software
server de tranzacționare pentru chioșc, servicii
de personalizare de software în legătură cu
aplicația software server de tranzacționare
pentru chioșc, dezvoltare software, programare
și implementare în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
actualizarea software-ului în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
întreținere și reparare de software în legătură
cu aplicația software server de tranzacționare
pentru chioșc.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software server
de tranzacționare pentru chioșc.

───────
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(210) M 2022 03018
(151) 28/04/2022
(732) RELU PRODCOM SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 131, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

e-comBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 03019
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPTICKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, dezvoltare de software, dezvoltare
de software pentru terți în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, creare de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, servicii de personalizare
de software în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
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calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.

───────

(210) M 2022 03020
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEVICE SPTMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, dezvoltare de software, dezvoltare
de software pentru terți în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, creare de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, servicii de personalizare
de software în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip

chioșc cu EFT-POS, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.

───────

(210) M 2022 03021
(151) 28/04/2022
(732) SC MINIMALIST STORE SRL,

STR. CRIȘAN NR. 1, BL. A, SC. D,
AP. 3, JUD. ARAD, ARAD, 310016,
ARAD, ROMANIA

(540)
revose

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.


