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Cereri Mărci publicate în 05/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05778 29/08/2022 NICOLAE-IONUȚ GRIGORE Bella Santiago

2 M 2022 05887 29/08/2022 CONFLUENTE EST SRL CHOCOFESTIN

3 M 2022 05896 29/08/2022 FACTORY MEDIA EXCLUSIV
S.R.L.

Incisiv de Prahova

4 M 2022 05897 29/08/2022 FACTORY MEDIA EXCLUSIV
S.R.L.

INCISIV NATIONAL

5 M 2022 05902 29/08/2022 UDREA SILVIU-GABRIEL LELI

6 M 2022 05903 29/08/2022 UDREA SILVIU-GABRIEL LOVY

7 M 2022 05904 29/08/2022 PRUTUL SA Spornic Ca Odinioară

8 M 2022 05905 29/08/2022 VINTELLO V

9 M 2022 05906 29/08/2022 VINTELLO vintello

10 M 2022 05907 29/08/2022 ANDREEA FELESCU ANCESTRALE

11 M 2022 05911 29/08/2022 S.C. VIRTUAL COMPANY OF
PHYSICS S.R.L.

Journal of Ovonic Research

12 M 2022 05912 29/08/2022 POLICLINICA VICTORIA SRL CLINICA DENTARĂ VICTORIA

13 M 2022 05913 29/08/2022 OTP BANK ROMANIA S.A. BINELE SE VERDE

14 M 2022 05914 29/08/2022 BOCA DENTAL DOCTORS SRL BOCA DENTAL DOCTORS
Servicii de asistență
stomatologică Profilaxie
Endodontie microscopică
Protetică dentară Chirurgie
danto-alveolara Implantologie
Protetică implantara

15 M 2022 05915 29/08/2022 PHILSON GROUP SRL BLACK SeaMPHONY FESTIVAL

16 M 2022 05916 29/08/2022 AGROMIR STORE SRL AGROMIR ”TĂT CE-I NEGRU ȘI
ROTUND”

17 M 2022 05917 29/08/2022 AGROMIR STORE SRL ALDAMAS

18 M 2022 05918 29/08/2022 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

DR. REDDY'S NUTRISTRONG

19 M 2022 05919 29/08/2022 MIHNEA RARES COJOCARU Dentisium

20 M 2022 05920 29/08/2022 SC MID General Invest SRL WOW ! BAKERY COFFEE

21 M 2022 05922 29/08/2022 ALEX-FABIAN SMITH DONKA

22 M 2022 05924 29/08/2022 SC DIAPAT CONSULTING SRL MAX MARKET

23 M 2022 05925 29/08/2022 MĂLINA NEAGU MIRSAND
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 05926 29/08/2022 SANGOLD DEVELOPMENT

SRL
EAT YOUR BEER

25 M 2022 05927 29/08/2022 SANGOLD DEVELOPMENT
SRL

CHIPS DIN BERE

26 M 2022 05929 29/08/2022 MIB PRODCOM SRL cool și simplu

27 M 2022 05931 29/08/2022 CORA EXPANS SRL RIYO WOK AND SUSHI

28 M 2022 05934 29/08/2022 XIN PENG SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT SRL

FEI CHI

29 M 2022 05935 29/08/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

STANDARD BOOST

30 M 2022 05936 29/08/2022 ALEXANDRU GRECEA PLEY bets slots coffee

31 M 2022 05937 29/08/2022 GMA PANOURI
FOTOVOLTAICE CONSTANTA
SRL

GMA FOTOVOLTAICE

32 M 2022 05938 29/08/2022 SOFILINE SRL SOFILINE

33 M 2022 05939 29/08/2022 ALEKA'S TRAVEL SRL GREEK TAVERNA ALEKA'S
ANO TO 2020

34 M 2022 05940 29/08/2022 ISART DENTAL STUDIO SRL ISART DENTAL STUDIO

35 M 2022 05942 29/08/2022 AVICOOPEX S.R.L. S.C. Avicoopex S.R.L. PARIZER
DE CRISTUR

36 M 2022 05943 29/08/2022 AVICOOPEX S.R.L. S.C. Avicoopex S.R.L.
CRENWURSTI DE CRISTUR

37 M 2022 05944 29/08/2022 AVICOOPEX S.R.L. S.C. Avicoopex S.R.L.
POLONEZ DE CRISTUR

38 M 2022 05945 29/08/2022 AVICOOPEX S.R.L. S.C. Avicoopex S.R.L. RULADĂ
DE PASĂRE
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(210) M 2022 05778
(151) 29/08/2022
(732) NICOLAE-IONUȚ GRIGORE, STR.

22 DECEMBRIE 1989, NR. 20A,
SAT DIMIENI, JUD. ILFOV, COM.
TUNARI, 077181, ILFOV, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR, NR.
37, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020547, ROMANIA

(540)

Bella Santiago

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.19

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

41. Educație muzicală, formare muzicală,
divertisment, servicii de divertisment, sub
formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, spectacole muzicale live, servicii
de club (divertisment), servicii de compoziție
muzicală, producție de muzică, editare
muzicală, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția
de spectacole, divertisment de televiziune,
organizarea de evenimente și spectacole
muzicale, servicii de divertisment prestate
de cântăreți, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, publicare materiale multimedia
online, servicii de divertisment furnizate prin
transmisii continue online, furnizarea de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.

───────

(210) M 2022 05887
(151) 29/08/2022
(732) CONFLUENTE EST SRL, STR.

DR. JOSEPH LISTER, NR.
11A, MANSARDA, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050543, ROMANIA

(540)

CHOCOFESTIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

35. Servicii de promovare in mediul online
si offline in legatura cu produse ale tertilor,
activitati de comercializare cu produse ale
tertilor, inclusive in mediul online, prin intermediul
unor magazine si portaluri online, inclusive prin
regruparea acestora in cadrul unor pachete, cutii
si cosuri cadou, intr-un mod care sa permita
consumatorilor sa le vada si sa le achizitioneze
comod (exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2022 05896
(151) 29/08/2022
(732) FACTORY MEDIA EXCLUSIV

S.R.L., STRADA CILINDRULUI
NR.3, CAMERA 2, ETAJ 1,
JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, 100213, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Incisiv de Prahova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz, gri,
alb

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate și instrumente nautice, aparate geo-
seismice, aparate de geofizică, aparate pentru
cercetare geofizică, aparate pentru verificarea
geometriei roților, aparate și instrumente
pentru geolocalizare, vizoare fotografice,
imprimante fotografice, camere fotografice,
aparate fotografice, măști fotografice, negative
fotografice, lentile fotografice, echipamente
fotografice, diapozitive fotografice expuse, plăci
fotografice (expuse), camere fotografice digitale,
instrumente fotografice de topografie, aparate
și instrumente fotografice, suporturi fotografice
(filme impresionate), rame pentru plăci
fotografice, trepiede pentru aparate fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice, suporturi
de scurgere, pentru lucrări fotografice,
catarame pentru capacele lentilelor fotografice,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
pelicule fotografice transparente (expuse) pentru
retroproiectoare, aparate fotografice pentru
filme cu autodevelopare, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,

huse speciale pentru aparate și echipamente
fotografice, aparate de uscat pentru fotografie
(echipamente fotografice), dispozitive de
iluminat pentru camere obscure fotografice,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, aparate
fotografice cu raze x, nu de uz medical,
sisteme de fixare pentru capacele obiectivelor
fotografice, aparate cinematografice, filme
cinematografice, proiectoare cinematografice,
filme cinematografice expuse, ecrane pentru
filme cinematografice, dispozitive și aparate
cinematografice, huse pentru aparate
cinematografice, aparate de editare pentru filme
cinematografice, dispozitive de montaj pentru
filme cinematografice, desene animate sub
formă de filme cinematografice, mașini de
developare a filmelor cinematografice, camere
cinematografice cu funcționalitatea multi-cadru,
lanterne optice, codoare optice, sticle optice,
filtre optice, defazoare optice, obturatoare optice,
reflectoare optice, vizoare optice, potențiatoare
optice, condensatoare optice, receptoare optice,
scanere optice, cartele optice, comutatoare
optice, imprimante optice, fibre optice, cabluri
optice, rețele optice, memorii optice, discuri
optice, lentile optice, transmițătoare optice,
emițătoare optice, creioane optice, cuploare
optice, cititoare optice, profilometre optice,
mese optice, semiconductoare optice, discuri
optice goale, aparate topografice (optice),
componente electronice optice, stilouri magneto-
optice, discuri magnetice optice, lentile optice
brute, unități pentru discuri optice, ghiduri
optice de unde, manșoane de legătură (optice),
senzori cu fibre optice, lentile optice pentru
cătări, aparate și instrumente optice, instrumente
optice de măsurare, componente optice de
măsurare, conexiuni de date optice, cititoare
optice de caractere, filtre optice de sticlă,
ecrane optice pentru vizualizare, suporturi pentru
programe (optice), amplificatoare optice cu
semiconductoare, echipamente de laborator
optice, suporturi de înregistrare (optice), creion
electronic (creioane optice), dispozitive optice de
comunicare, medii optice de înregistrare, discuri
de înregistrare optice, testere de discuri optice,
suporturi optice de date, vizoare optice pentru
uși, huse pentru aparate optice, cititoare de
discuri optice, fibre optice non-liniare, filtre pentru
dispozitive optice, filtre optice pentru ecrane,
cititoare de coduri optice, bariere optice de
siguranță, ochelari de vedere (articole optice),
instrumente optice care conțin oculare, unități
optice pentru stocarea datelor, aparate pentru
localizarea obiectivelor (optice), aparate optice
cu raze infraroșii, ochelari pentru tir (articole
optice), aparate pentru supravegherea țintei



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/08/2022

(optice), discuri optice cu înregistrări audio,
dispozitive metrologice optice pentru frecvență,
șuruburi micrometrice pentru instrumente optice,
aparate optice de emisie-recepție, discuri optice
care conțin muzică, aparate de urmărire a
țintei (optice), fibre optice (filamente conductoare
de lumină), aparate optice de recunoaștere
a caracterelor, aparate de localizare a
obiectivelor (optice), cabluri pentru transmisia
de semnale optice, lentile optice pentru
ochelarii de soare, filamente conductoare
de lumină (fibre optice), aparate de testare
pentru verificarea dispozitivelor optice, suporturi
de măsurare, tuburi de măsurare, echere
pentru măsurare, rigle de măsurare, roți de
măsurare, senzori de măsurare, instrumente de
măsurare, compasuri de măsurare, dispozitive
de măsurare, recipiente pentru măsurare,
senzori electronici de măsurare, lasere utilizate
pentru măsurare, benzi de măsurare portabile,
aparate de măsurare unghiuri, aparate electrice
de măsurare, aparate electrice de cântărire,
aparate și instrumente pentru cântărire,
coloane de separare folosite la cântărire,
controlere electronice, controlere electrice,
amplificatoare de control, circuite de control,
controlere de comunicații, controlere video
grafice, controlere electronice digitale, sisteme
de control electronice, aparate de control
multiport, cutii de control, electrice, aparate
pneumatice de control, circuite de control
electrice, instrumente pentru verificarea vitezei,
mașini pentru verificarea greutății, instrumente
pentru verificarea caracterelor, dispozitive
pentru verificarea ortografiei, indicatoare de
siguranță, relee de siguranță (electrice), alarme
pentru siguranță personală, indicatoare de
siguranță (luminoase), indicatoare de siguranță
(mecanice), dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice
și electronice, adaptoare audio, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
de transmisie în rețea, aparate pentru
reproducerea imaginilor, aparate de copiere,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicații,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
comunicare, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, filme pentru înregistrarea

sunetelor, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, aparate pentru mixarea sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de transmis sunete, date sau imagini, fibre
pentru transmisia de sunete și imagini,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor
sau imaginilor, dispozitive de redare pentru
suporturi de sunete și imagini, software pentru
crearea și editarea de muzică și sunete,
senzori magnetici, aparate de înregistrare,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
de înregistrare, cuploare acustice, diafragme
(acustică), transformatoare acustice, discuri
holografice, discuri neînregistrate, video discuri,
discuri magnetice, discuri audio, mecanisme
pentru aparate cu preplată, calculatoare,
calculatoare portabile, calculatoare centrale,
calculatoare electronice, discuri de calcul, mașini
pentru calcularea prețului, mașini de calcul
pentru contabilitate, extinctoare, bile extinctoare.
16. Hârtie și carton, afișe (suporturi pentru -
din hârtie sau carton), blocnotesuri, carton,
carton tare, coli de hârtie (papetărie), coli de
hârtie pentru notițe, hârtie, hârtie impermeabilă,
hârtie fină, hârtie pentru vederi, hârtie pentru
scrisori (produse finite), hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), acuarele, artă murală
din carton în 3d, artă murală din hârtie în
3d, decorațiuni de perete din hârtie, decupaje
din hârtie, desene grafice, figurine din hârtie,
figurine din carton, fotogravuri, gravuri, gravuri
și reproduceri ale acestora, imagini, lucrări de
artă din hârtie, lucrări de caligrafie, machete
arhitecturale, schițe, albume foto și albume
pentru colecționari, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, materiale imprimate care
reprezintă valoare monetară sau în scopuri
financiare., mașini de birou, ustensile de
corectare și ștergere, ustensile de scris și
ștampilat, abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri
aplicate prin călcare, abțibilduri decorative
pentru căști, abțibilduri pentru bara de protecție
a vehiculelor, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite
din hârtie, afișier, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende de întâlniri, produse de
imprimerie, agende de telefon, agende folosite
în papetărie, agende săptămânale, agrafe de
birou pentru hârtie, agrafe de prindere pentru
instrumente de scris, agrafe pentru hârtie
(papetărie), albume de schițe, almanahuri,
aparate de intercalat pentru birou, aparate pentru
aplicare de adezivi pentru uz menajer şi de
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birou, arte vizuale tipărite, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, articole de papetărie
parfumate, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru petreceri, articole
de papetărie pentru scris, articole de papetărie
și accesorii educative, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, ascuțitori de creioane,
ascuțitori de dermatografe, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), autocolante decorative pentru butuci
de roată pentru autovehicule, autocolante pentru
podea, distribuitoare de bandă adezivă (articole
de papetărie), bannere de afișaj fabricate
din carton, bannere de afișaj realizate din
hârtie, bannere din hârtie, benzi adezive, benzi
corectoare (articole de birou), benzi desenate,
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, benzi impregnate
cu cerneală pentru aparate de multiplicat,
bibliorafturi, bibliorafturi cu mecanisme cu
levier, bibliorafturi de prezentare, bibliorafturi
magnetice cu trei inele, bibliorafturi pentru rețete,
bilete, bilete tipărite, blocnotes de birou, articole
de birou (cu excepția mobilelor), calendare de
perete, calendare de buzunar, calendare de
birou, calendare cu foi detașabile, calendare,
benzi din hârtie sau cartele pentru înregistrarea
programelor de calculator, caiete școlare, caiete
de scris, caiete de notițe, caiete de muzică,
caiete cu spirală, caiete, broșuri tipărite,
broșuri referitoare la jocuri, broșuri cu program
pentru colecționat, broșuri, blocuri (papetărie),
blocnotesuri pentru notițe, blocnotesuri de notițe,
blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri cu foi liniate
(folosite mai ales de avocați și grefieri),
blocnotesuri adezive, călăreți pentru cartoteci,
calendare pentru postul crăciunului, calendare
tipărite, capse de birou, carduri cu mesaje de
mulțumire, carduri educative, caricaturi, carduri
perforate pentru înregistrarea de programe de
calculator, carnet cu invitații detașabile pentru
petreceri, carnete cu foi detașabile, carnete
cu informatii, carnete de notițe, carnete de
notițe pentru reporteri, carnete pentru stenografi,
carnețele, carnețele de buzunar (papetărie),
carnețele de notițe pentru rețete, carnețele de
notițe în alb, carnețele pentru notat scorul
la jocuri, cartonașe de colecție, cartonașe de
rețete imprimate, cartonașe de schimb, cărți
cu nume, cărți de adrese, cărți de colorat,
cărți de desenat sau de scris, cărți de colorat
pentru adulți, cărți de joc cu întrebări, cărți
de răzuit pentru desenat, cărți de vizită, cărți
poștale ilustrate, cărți poștale nescrise, cărți
poștale pentru a scrie scurte mesaje sociale,
cărți poștale și cărți poștale ilustrate, cartonașe
imprimate, cartonașe nescrise, cartonașe pentru
corespondență, cartonașe tipărite cu nume

pentru ocazii speciale, cartonașe tipărite cu
numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite pentru adrese, cataloage,
cataloage pentru comenzi prin poștă sau poștă
electronică, cataloage pentru cumpărături la
domiciliu, cataloage referitoare la software
de calculator, ceară pentru sigilii, cerneluri,
chitanțiere, clasoare, cleme pentru hârtie,
clipsuri pentru hârtie, clipsuri pentru suporturi
pentru ecusoane cu nume (articole de birou,
colaje, coperte (papetărie), coperte de protecție
pentru cărți, coperte pentru caiete, coperte
pentru agende, coperte din piele pentru cărți,
coperte pentru caiete de exerciții, coperți de
dosar, coperți pentru agende săptămânale,
coperți din hârtie pentru rapoarte, creioane tip
carioca, cretă, cursuri tipărite, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, cutii pentru flipchart-uri, cutii pentru hărți,
cutii pentru papetărie, cutii pentru șabloane,
cuvinte încrucișate, decalcomanii, decalcomanii
de perete, decapsatoare, decorațiuni adezive
de perete, realizate din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru petreceri, deschizătoare electrice
de scrisori, instrumente pentru desen, diagrame
tipărite, diplome imprimate, dispozitive de
ghidare unghiulară (instrumente pentru desen),
dispozitive de mărunțire a cd-urilor, de uz
casnic sau profesional, distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), distribuitoare de
bandă adezivă pentru uz casnic sau papetărie,
distribuitoare automate de adeziv pentru birou,
dosare, dosare expandabile, dosare cu inele,
dosare cu index, dosare (papetărie), dosare
pentru corespondență, dosare suspendabile,
dosare pentru documente sub formă de portofel,
dosare pentru documente (papetărie), echere,
dulapuri pentru articole de papetărie (birotică),
dreptare pentru desen, embleme imprimate,
echere pentru desen, etichete adezive din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive tipărite,
etichete cu adrese, etichete de agățat din hârtie,
etichete de hârtie cu ștergere umedă, etichete
de identificare din hârtie, etichete de papetărie
întărite, etichete de preț, etichete din carton,
etichete din carton pentru bagaje, etichete din
carton pentru recuperarea bagajelor, etichete
din hârtie, etichete pentru cadouri, etichete
pentru marcare, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări de crăciun, felicitări imprimate cu
informații electronice stocate, felicitări muzicale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, fișe (papetărie), fișe cartonate
pentru studiu, fișe cu date, fișe cu informații,
fișe de instrucțiuni de fabricație, fișiere, flip-
charturi cu foi goale, florare, fluturași publicitari,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
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polițelor, foi tipărite cu informații, folii pentru
documente, formulare pentru evidența contabilă,
formulare în alb, fotografii imprimate, fotografii
semnate, fotografii înrămate, fotografii înrămate
și neînrămate, fotografii școlare, ghiduri de
buzunar cu referințe rapide (materiale tipărite),
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, grafice
tipărite, hârtie adezivă pentru luat notițe, hârtie
autocopiativă (papetărie), hârtie autocopiativă
fără carbon, hârtie cu antet, hărți de perete
ilustrate, hărți rutiere, horoscoape tipărite, huse
pentru carnete de cecuri, hârtie de blocnotes,
hârtie de copiat (articole de papetărie), hârtie
de fax, hârtie de scrisori, hârtie fluorescentă,
hârtie folosită în industria artei grafice, hârtie
laminată, hârtie liniată (produse finisate), hârtie
milimetrică, hârtie milimetrică (produs finit),
hârtie pentru ambalarea cărților, hârtie pentru
etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie pentru
imprimare cu laser, hârtie pentru mașini de
scris, hârtie pentru plicuri, hârtie xerografică,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
indicatoare publicitare din hârtie, insigne din
carton, invitații, invitații la petreceri, invitații
tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, jurnale, jurnale (articole
tipărite), jurnale de bord (aviație), jurnale de
bord (jurnale de bord), jurnale de buzunar,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), liste cu adrese, liste de prețuri,
litere și cifre realizate din hârtie, manuale
didactice, manuale tipărite, mape, mape
pentru documente, mape pentru schițe, mape
tip servietă, markere evidențiatoare, markere
fluorescente, markere pentru documente,
material promotional imprimat, materiale de
instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, materiale
tipărite pentru instruire, meniuri, modele tipărite,
monografii, notițe tipărite pentru seminare,
orare, organizatoare de birou, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
palete de culori, panglici din hârtie creponată,
panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), panouri indicatoare
din hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, papetarie imprimata, articole
de papetărie, paspartuuri din hârtie pentru
fotografii, paspartuuri pentru fotografii sau
tablouri, picturi artistice, pixuri colorate, pixuri
cu sclipici (articole de papetărie), planificatoare
anuale, planificatoare de perete, planificatoare
lunare, planificatoare zilnice, plannere de birou,
planuri arhitecturale, planuri tipărite, planșe
de perete, pliante, postere din hârtie, plicuri
manila, plicuri din plastic, plicuri (papetărie),

pliante în domeniul vânzărilor imobiliare, pliante
tipărite, pliante informative tipărite, programe
pentru diferite evenimente, programe tipărite,
prospecte, programe de studii tipărite, publicații
educative, rigle, rețete tipărite comercializate
ca o componentă a ambalajelor de alimente,
reproduceri grafice, reproduceri fotografice,
reproduceri de artă grafică, reproduceri color,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri artistice
imprimate, registre contabile, registre (cărți),
registre, reclame tipărite, rechizite școlare,
raportoare ca instrumente de desen, raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
rapoarte în domeniul juridic, rapoarte tipărite
privind consumatorii, rame pentru fotografii,
furnituri pentru scris, modele de scriere, sclipici
pentru papetărie, rigle pentru desen tehnic,
rigle pentru desen, rigle pentru tablă de scris,
role de hârtie pentru case de marcat, role
de hârtie pentru înregistrarea continuă de
date (materiale tipărite), saci poștali fabricați
din hârtie, șabloane (papetărie), șabloane de
marcaj, ștampile de birou, ștergătoare de penițe,
suporturi de ștampile, suporturi pentru agrafe
de hârtie, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi din plastic pentru ecusoane (articole de
birou), suporturi de ștampile pentru documente,
suporturi de birou pentru documente, suporturi
de birou pentru cărți de vizită, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suluri de hârtie pentru
imprimante, stegulețe din hârtie, seturi de
birou, separatoare cu litere, separatoare pentru
carnețele de notițe, separatoare pentru dosare,
suporturi pentru benzi adezive, suporturi pentru
blocnotes, suporturi pentru calendare, suporturi
pentru calendare de birou, suporturi pentru
carnete de notițe, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru hârtie (articole de
birou), suporturi pentru scrisori, suporturi pentru
stilouri și creioane, suporturi pentru susținerea
documentelor în vertical, pentru a putea fi citite,
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi-presă pentru cărți, tabele de
scor, table de scris albe, tatuaje temporare,
tavi pentru aranjarea și numărarea banilor,
tichete (bilete), teuri pentru desen, teuri (desen),
tăvițe pentru corespondență, tăvi de birou
pentru documente, tăvițe pentru instrumente
de scris, tăvițe pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru creioane, umezitoare pentru
degete (buretiere), vase de curățat pensule de
caligrafie, vase de curățat pensulele de scris,
umezitoare (articole de birou), tipărituri, cadre de
cules (imprimerie), folii montaj pentru imprimerie
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(netextile), produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, ongleuri (legătorie), sfoară de
legătorie, benzi de legătorie (legătorie de cărți),
pânză pentru legătorie, articole de legătorie,
articole pentru legătorie, materiale de legătorie
cărți și documente, fotografii, suporturi pentru
fotografii, colțuri pentru fotografii, fotografii
neînrămate și înrămate, colțuri de fixare
pentru fotografii, fotografii ale jucătorilor pentru
colecționari, folii de plastic cu buzunărașe
pentru păstrarea fotografiilor, cărți promoționale
(albume de fotografii), folii din plastic adezive
pentru fotografii, imagini sub formă de
fotografii imprimate, portrete sub formă de
fotografii imprimate, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), pioneze (papetărie),
capse (papetărie), capsatoare (papetărie),
clasoare (papetărie), adezivi pentru papetărie,
benzi gumate (papetărie), folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri
de papetărie, clei pentru papetărie, prenadez
pentru papetărie, ornamente pentru creioane
(papetărie), ace cu gămălie (papetărie), invitații
(articole de papetărie), benzi autoadezive pentru
papetărie, pânze gumate pentru papetărie, foi de
hârtie (papetărie), mape pentru scris (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), ihtiocol pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru articole de
papetărie, benzi dublu-adezive pentru papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pistoale
capsatoare electrice pentru papetărie, benzi cu
adeziv pentru papetărie, bandă adezivă folosită
în papetărie, suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, gumă arabică pentru papetărie sau
menaj, lipici din alge marine pentru papetărie,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
pistoale capsatoare acționate manual pentru
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, benzi adezive pentru articole de
papetărie, soluție adezivă cu alcool pentru
papetărie, carton din pastă de lemn (papetărie),
benzi adezive pentru papetărie sau menaj,
hârtie plantabilă cu semințe (papetărie), hârtie
plantabilă pentru semințe (papetărie), rezerve
de benzi corectoare (papetărie), cerneală de
marcare pentru papetărie, lipici pentru papetărie
sau menaj, suporturi pentru documente sub
formă de articole de papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
produse de papetărie sub formă de folii cu
adeziv, dispensere automate pentru cleme de
hârtie, pentru birou sau papetărie, pastă pentru
activități de artizanat, pentru papetărie sau
de uz casnic (banjaku-nori), mașini de scris,
mașini de scris electronice, mașini de scris
electrice, role pentru mașini de scris, clape
de mașini de scris, panglici pentru mașini

de scris, benzi corectoare pentru mașini de
scris, fonturi tipografice pentru mașini de scris,
elemente de dactilografiere pentru mașini de
scris, elemente de scriere sferice pentru mașini
de scris, capse de birou, articole pentru birou,
tăvi pentru birou, lipici pentru birou, perforatoare
de birou, capsatoare pentru birou, clasoare
pentru birou, clișee, clișee tipografice, clișee
pentru adrese, blistere pentru ambalat, materiale
pentru ambalat, carton de ambalat, materiale
plastice pentru ambalat, material plastic pentru
ambalat, benzi adezive pentru ambalat, săculețe
din plastic pentru ambalat, materiale de ambalat
din carton, recipiente din carton pentru ambalat,
pungi din plastic pentru ambalat, pungi din hârtie
pentru ambalat, folie din plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, cutii din carton
pentru ambalat, recipiente din hârtie pentru
ambalat, cutii de ambalat din carton, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, recipiente de ambalat din celuloză
regenerată, role de folie din plastic pentru
ambalat alimente, plase care incorporează
plastic cu bule pentru ambalat, materiale plastice
cu bule de aer pentru ambalat, pungi de plastic
pentru ambalat și împachetat, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, materiale de
ambalat din plastic pentru sandvișuri, folii din
acetat de celuloză pentru ambalat, folii cu bule
de aer pentru ambalat, folie de ambalat din
viscoză transparentă, pungi din plastic cu bule
de aer pentru ambalat, rolă de folie din plastic
pentru ambalat produse farmaceutice, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, echipament
pentru arte, mesteșuguri și de modelare, aplicații
din hârtie, benzi de hârtie, batoane de cerneală,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane de
ardezie, creioane de desen, creioane pastel,
creioane pentru artiști, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, cadre din hartie
pentru rame fotografice, burine (stilete de gravat)
cu acizi (acvaforte), creioane cărbune, cărbune
pentru artiști plastici, cărți de desen, funde din
hârtie, hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie
cu strat cretat, aparate pentru montaj fotografic,
echere (rigle), furnituri pentru desen, decupaje
ștanțate din hârtie, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decalcomanii imprimate pentru broderii
sau aplice din țesături, cutii pentru vopsele și
pensule, cretă pentru litografie, cretă pentru
artiști plastici, cretă de desen, cretă colorată,
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ornamente de hârtie pentru torturi, nisip colorat
pentru artizanat, mânere pentru rulouri de vopsit,
matrițe de hârtie parafinată, materiale plastice
pentru modelaj, materiale pentru artiști plastici,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri pe
pânze, hârtie pentru desen, hârtie japoneză
pentru lucrări de artizanat, hârtie de uz artistic,
hârtie de transfer, hârtie de orez, hârtie xuan
pentru pictură și caligrafie chineză, pânze pentru
pictură, pânze pentru artiștii plastici, planșe
pentru desen, planșe pentru acuarele, pietre
litografice, piepteni pentru striuri decorative, cutii
pentru pictură (rechizite școlare), pensulă burete
cu mâner pentru aplicarea vopselei, pensule
pentru desen, pensule pentru decoratori,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule de
caligrafie, pensule, peliculă de celuloid pentru
filme de animație, pastă de modelat, pasteluri
pentru artiști, pasteluri pe bază de ulei, pasteluri
(creioane), pasteluri, paspartuuri din hârtie,
paravane pentru desen, pantografe (instrumente
de desen), pânză de calc, șervețele, șasiu pentru
tablouri, șabloane pentru desen tehnic, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
tăvi(țe) pentru role de vopsit, tăvi(țe) pentru
pictat și zugrăvit, suporturi pentru șevalete,
suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
seturi de pictură pentru artiști, rulouri pentru
trafalete, role pentru vopsit, reazem pentru
mână pentru pictori, pulverizator cretă, planșete
pentru desen (articole pentru pictură), planșete
de desen, planșe pentru gravat, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de desen, tuș
chinezesc, truse de desen, aparate de realizat
viniete, atlase, caiete de exerciții, carduri, cărți
educative, diagrame, ghiduri tipărite pentru
activitatea de predare, globuri pământești,
globuri pământești plutitoare cu levitație
magnetică, globuri terestre, hărți, hărți de
perete ilustrate de uz didactic, hărți geografice,
material didactic (cu excepția aparatelor),
materiale educative tipărite, probe biologice
pentru microscoape (material didactic), secțiuni
histologice (material didactic), tabele aritmetice,
tabele tipărite, table de mici dimensiuni, table
școlare, tăblițe de scris pentru copii, ziare, ziare
cotidiene.
35. Realizare de abbonamente la ziare
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate pentru terți, organizare pentru

dispunerea de spațiu publicitar în ziare, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, organizare
de abonamente la ziare electronice, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, administrarea
abonamentelor la ziare (pentru terți), planificarea
de abonamente la ziare pentru terți, servicii
publicitare privind ziarele, abonament la ziare
electronice pentru terți, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informații de piață referitoare la produsele de
consum, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, organizare de abonamente la
pachete media pentru terți, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea
de informații despre cititorii publicațiilor,
intermediere publicitară, cronică publicitară,
analize publicitare, crearea materialului
publicitar, reactualizarea materialelor publicitare,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, închiriere de material
publicitar, producție de material publicitar,
reproducere de material publicitar, închirieri de
spațiu publicitar, realizare de material publicitar,
concepere de material publicitar, servicii
publicitare pentru cărți, pregătire de anunțuri
publicitare, publicare de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, furnizare de
servicii publicitare, compilare de anunțuri
publicitare, pregătire de documente publicitare,
publicare de texte publicitare, distribuire de
pliante publicitare, redactări de texte publicitare,
publicarea de broșuri publicitare, redactare
de texte publicitare, distribuire de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
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materiale publicitare, difuzarea de materiale
publicitare, servicii de grafică publicitară, lipirea
de afișe publicitare, furnizare de informații
publicitare, distribuire de anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, furnizare
de spații publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de broșuri publicitare,
producție de clipuri publicitare, redactare de
texte publicitare, creare de texte publicitare,
pregătire de campanii publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de broșuri
publicitare, concepere de logouri publicitare,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, difuzare de materiale
publicitare, pregătirea de texte publicitare,
producție de material publicitar vizual, servicii
publicitare și de promovare, furnizare de
servicii publicitare computerizate, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închirieri de spațiu
publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar pe internet, prezentare de produse
în scop publicitar, distribuire de prospecte
în scop publicitar, furnizare de modele în
scopuri publicitare, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, administrare de personal
în scopuri publicitare, servicii de editare de
texte publicitare, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, distribuție de produse în
scopuri publicitare, servicii de layout în scopuri
publicitare, editare și actualizare de texte
publicitare, servicii de difuzare de materiale
publicitare, organizarea de prezentări în scopuri
publicitare, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii publicitare în materie de
prestații comerciale, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, indexare web
în scop comercial sau publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet.
41. Servicii oferite de biblioteci de cercetare
dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, consultanță editorială, corectare
de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele

de uz publicitar, editare de publicații, altele
decât cele publicitare, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de buletine informative în
domeniul jocurilor pe calculator, prin intermediul
poștei electronice, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, furnizarea unei reviste
online care conține informații în domeniul
jocurilor de calculator, microeditare, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare de
broșuri referitoare la liga de rugbi, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cataloage, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cărți audio, publicare de cărți de muzică,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți legate
de tehnologia informației, publicare de cărți
în domeniul divertismentului, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de ghiduri,
hărți de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicare de hărți geografice, publicare de
jurnale, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
muzicale, publicare de lucrări științifice, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
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publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale școlare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite privind peștii
de acvariu, publicare de materiale tipărite
referitoare la animale de companie, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic
pe internet, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele
decât cele de uz publicitar, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, publicare de rezultate
ale testelor clinice, publicare de texte, publicare
de texte educative, publicare de texte medicale,
publicare de texte muzicale, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare on-line de cărți și reviste

electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare pe internet a unui ziar pentru
clienți, publicare și editare de cărți, publicare
și editare de materiale tipărite, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicarea de manuale
de lucru pentru administrarea afacerilor,
publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de materiale tipărite referitoare la
vinurile franțuzești, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de scenarii de teatru,
publicarea de versuri de cântece sub formă
de carte, publicarea de versuri de cântece sub
formă de foi volante, redactare de scenarii, nu
în scopuri publicitare, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
redactarea discursurilor politice, scriere de
discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare, scriere de scenarii, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, pentru difuzarea
prin servicii de teletext, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii de caligrafie, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
cărți, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de paginare pentru alte scopuri decât
cel publicitar, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune, servicii de programare a știrilor
în vederea transmiterii prin internet, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de reporteri
de știri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de transcriere muzicală, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, închiriere de
ziare și reviste, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
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electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare.
45. Servicii juridice, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, consultanță
în domeniul relațiilor personale, călăuzire
(spirituală), furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung, furnizare
de sprijin emoțional pentru familii, închiriere
de extinctoare, furnizare de informații privind
închirierea de extinctoare.

───────
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(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
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JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
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(540)

INCISIV NATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate și instrumente nautice, aparate geo-
seismice, aparate de geofizică, aparate pentru
cercetare geofizică, aparate pentru verificarea
geometriei roților, aparate și instrumente
pentru geolocalizare, vizoare fotografice,
imprimante fotografice, camere fotografice,
aparate fotografice, măști fotografice, negative

fotografice, lentile fotografice, echipamente
fotografice, diapozitive fotografice expuse, plăci
fotografice (expuse), camere fotografice digitale,
instrumente fotografice de topografie, aparate
și instrumente fotografice, suporturi fotografice
(filme impresionate), rame pentru plăci
fotografice, trepiede pentru aparate fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice, suporturi
de scurgere, pentru lucrări fotografice,
catarame pentru capacele lentilelor fotografice,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
pelicule fotografice transparente (expuse) pentru
retroproiectoare, aparate fotografice pentru
filme cu autodevelopare, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
huse speciale pentru aparate și echipamente
fotografice, aparate de uscat pentru fotografie
(echipamente fotografice), dispozitive de
iluminat pentru camere obscure fotografice,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, aparate
fotografice cu raze x, nu de uz medical,
sisteme de fixare pentru capacele obiectivelor
fotografice, aparate cinematografice, filme
cinematografice, proiectoare cinematografice,
filme cinematografice expuse, ecrane pentru
filme cinematografice, dispozitive și aparate
cinematografice, huse pentru aparate
cinematografice, aparate de editare pentru filme
cinematografice, dispozitive demontaj pentru
filme cinematografice, desene animate sub
formă de filme cinematografice, mașini de
developare a filmelor cinematografice, camere
cinematografice cu funcționalitatea multi-cadru,
lanterne optice, codoare optice, sticle optice,
filtre optice, defazoare optice, obturatoare optice,
reflectoare optice, vizoare optice, potențiatoare
optice, condensatoare optice, receptoare optice,
scanere optice, cartele optice, comutatoare
optice, imprimante optice, fibre optice, cabluri
optice, rețele optice, memorii optice, discuri
optice, lentile optice, transmițătoare optice,
emițătoare optice, creioane optice, cuploare
optice, cititoare optice, profilometre optice,
mese optice, semiconductoare optice, discuri
optice goale, aparate topografice (optice),
componente electronice optice, stilouri magneto-
optice, discuri magnetice optice, lentile optice
brute, unități pentru discuri optice, ghiduri
optice de unde, manșoane de legătură (optice),
senzori cu fibre optice, lentile optice pentru
cătări, aparate și instrumente optice, instrumente
optice de măsurare, componente optice de
măsurare, conexiuni de date optice, cititoare
optice de caractere, filtre optice de sticlă,
ecrane optice pentru vizualizare, suporturi pentru
programe (optice), amplificatoare optice cu
semiconductoare, echipamente de laborator
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optice, suporturi de înregistrare (optice), creion
electronic (creioane optice), dispozitive optice de
comunicare, medii optice de înregistrare, discuri
de înregistrare optice, testere de discuri optice,
suporturi optice de date, vizoare optice pentru
uși, huse pentru aparate optice, cititoare de
discuri optice, fibre optice non-liniare, filtre pentru
dispozitive optice, filtre optice pentru ecrane,
cititoare de coduri optice, bariere optice de
siguranță, ochelari de vedere (articole optice),
instrumente optice care conțin oculare, unități
optice pentru stocarea datelor, aparate pentru
localizarea obiectivelor (optice), aparate optice
cu raze infraroșii, ochelari pentru tir (articole
optice), aparate pentru supravegherea țintei
(optice), discuri optice cu înregistrări audio,
dispozitive metrologice optice pentru frecvență,
șuruburi micrometrice pentru instrumente optice,
aparate optice de emisie-recepție, discuri optice
care conțin muzică, aparate de urmărire a
țintei (optice), fibre optice (filamente conductoare
de lumină), aparate optice de recunoaștere
a caracterelor, aparate de localizare a
obiectivelor (optice), cabluri pentru transmisia
de semnale optice, lentile optice pentru
ochelarii de soare, filamente conductoare
de lumină (fibre optice), aparate de testare
pentru verificarea dispozitivelor optice, suporturi
de măsurare, tuburi de măsurare, echere
pentru măsurare, rigle de măsurare, roți de
măsurare, senzori de măsurare, instrumente de
măsurare, compasuri de măsurare, dispozitive
de măsurare, recipiente pentru măsurare,
senzori electronici de măsurare, lasere utilizate
pentru măsurare, benzi de măsurare portabile,
aparate de măsurare unghiuri, aparate electrice
de măsurare, aparate electrice de cântărire,
aparate și instrumente pentru cântărire,
coloane de separare folosite la cântărire,
controlere electronice, controlere electrice,
amplificatoare de control, circuite de control,
controlere de comunicații, controlere video
grafice, controlere electronice digitale, sisteme
de control electronice, aparate de control
multiport, cutii de control, electrice, aparate
pneumatice de control, circuite de control
electrice, instrumente pentru verificarea vitezei,
mașini pentru verificarea greutății, instrumente
pentru verificarea caracterelor, dispozitive
pentru verificarea ortografiei, indicatoare de
siguranță, relee de siguranță (electrice), alarme
pentru siguranță personală, indicatoare de
siguranță (luminoase), indicatoare de siguranță
(mecanice), dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate fotovoltaice pentru generare de

electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice
și electronice, adaptoare audio, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
de transmisie în rețea, aparate pentru
reproducerea imaginilor, aparate de copiere,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicații,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
comunicare, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, filme pentru înregistrarea
sunetelor, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, aparate pentru mixarea sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de transmis sunete, date sau imagini, fibre
pentru transmisia de sunete și imagini,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor
sau imaginilor, dispozitive de redare pentru
suporturi de sunete și imagini, software pentru
crearea și editarea de muzică și sunete,
senzori magnetici, aparate de înregistrare,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
de înregistrare, cuploare acustice, diafragme
(acustică), transformatoare acustice, discuri
holografice, discuri neînregistrate, video discuri,
discuri magnetice, discuri audio, mecanisme
pentru aparate cu preplată, calculatoare,
calculatoare portabile, calculatoare centrale,
calculatoare electronice, discuri de calcul, mașini
pentru calcularea prețului, mașini de calcul
pentru contabilitate, extinctoare, bile extinctoare.
16. Hârtie și carton, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, blocnotesuri, carton, carton
tare, coli de hârtie (papetărie), coli de hârtie
pentru notițe, hârtie, hârtie impermeabilă, hârtie
fină, hârtie pentru vederi, hârtie pentru scrisori
(produse finite), hârtie pentru sertare, parfumată
sau neparfumată, hârtie pentru tipar (hârtie
pentru șapirograf), acuarele, artă murală din
carton în 3d, artă murală din hârtie în 3d,
decorațiuni de perete din hârtie, decupaje
din hârtie, desene grafice, figurine din hârtie,
figurine din carton, fotogravuri, gravuri, gravuri
și reproduceri ale acestora, imagini, lucrări de
artă din hârtie, lucrări de caligrafie, machete
arhitecturale, schițe, albume foto și albume
pentru colecționari, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, materiale imprimate care
reprezintă valoare monetară sau în scopuri
financiare., mașini de birou, ustensile de
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corectare și ștergere, ustensile de scris și
ștampilat, abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri
aplicate prin călcare, abțibilduri decorative
pentru căști, abțibilduri pentru bara de protecție
a vehiculelor, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite
din hârtie, afișier, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende de întâlniri, produse de
imprimerie, agende de telefon, agende folosite
în papetărie, agende săptămânale, agrafe de
birou pentru hârtie, agrafe de prindere pentru
instrumente de scris, agrafe pentru hârtie
(papetărie), albume de schițe, almanahuri,
aparate de intercalat pentru birou, aparate pentru
aplicare de adezivi pentru uz menajer şi de
birou, arte vizuale tipărite, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, articole de papetărie
parfumate, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru petreceri, articole
de papetărie pentru scris, articole de papetărie
și accesorii educative, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, ascuțitori de creioane,
ascuțitori de dermatografe, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), autocolante decorative pentru butuci
de roată pentru autovehicule, autocolante pentru
podea, distribuitoare de bandă adezivă (articole
de papetărie), bannere de afișaj fabricate
din carton, bannere de afișaj realizate din
hârtie, bannere din hârtie, benzi adezive, benzi
corectoare (articole de birou), benzi desenate,
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, benzi impregnate
cu cerneală pentru aparate de multiplicat,
bibliorafturi, bibliorafturi cu mecanisme cu
levier, bibliorafturi de prezentare, bibliorafturi
magnetice cu trei inele, bibliorafturi pentru rețete,
bilete, bilete tipărite, blocnotes de birou, articole
de birou (cu excepția mobilelor), calendare de
perete, calendare de buzunar, calendare de
birou, calendare cu foi detașabile, calendare,
benzi din hârtie sau cartele pentru înregistrarea
programelor de calculator, caiete școlare, caiete
de scris, caiete de notițe, caiete de muzică,
caiete cu spirală, caiete, broșuri tipărite,
broșuri referitoare la jocuri, broșuri cu program
pentru colecționat, broșuri, blocuri (papetărie),
blocnotesuri pentru notițe, blocnotesuri de notițe,
blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri cu foi liniate
(folosite mai ales de avocați și grefieri),
blocnotesuri adezive, călăreți pentru cartoteci,
calendare pentru postul crăciunului, calendare
tipărite, capse de birou, carduri cu mesaje de
mulțumire, carduri educative, caricaturi, carduri
perforate pentru înregistrarea de programe de
calculator, carnet cu invitații detașabile pentru
petreceri, carnete cu foi detașabile, carnete
cu informatii, carnete de notițe, carnete de

notițe pentru reporteri, carnete pentru stenografi,
carnețele, carnețele de buzunar (papetărie),
carnețele de notițe pentru rețete, carnețele de
notițe în alb, carnețele pentru notat scorul
la jocuri, cartonașe de colecție, cartonașe de
rețete imprimate, cartonașe de schimb, cărți
cu nume, cărți de adrese, cărți de colorat,
cărți de desenat sau de scris, cărți de colorat
pentru adulți, cărți de joc cu întrebări, cărți
de răzuit pentru desenat, cărți de vizită, cărți
poștale ilustrate, cărți poștale nescrise, cărți
poștale pentru a scrie scurte mesaje sociale,
cărți poștale și cărți poștale ilustrate, cartonașe
imprimate, cartonașe nescrise, cartonașe pentru
corespondență, cartonașe tipărite cu nume
pentru ocazii speciale, cartonașe tipărite cu
numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite pentru adrese, cataloage,
cataloage pentru comenzi prin poștă sau poștă
electronică, cataloage pentru cumpărături la
domiciliu, cataloage referitoare la software
de calculator, ceară pentru sigilii, cerneluri,
chitanțiere, clasoare, cleme pentru hârtie,
clipsuri pentru hârtie, clipsuri pentru suporturi
pentru ecusoane cu nume (articole de birou,
colaje, coperte (papetărie), coperte de protecție
pentru cărți, coperte pentru caiete, coperte
pentru agende, coperte din piele pentru cărți,
coperte pentru caiete de exerciții, coperți de
dosar, coperți pentru agende săptămânale,
coperți din hârtie pentru rapoarte, creioane tip
carioca, cretă, cursuri tipărite, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, cutii pentru flipchart-uri, cutii pentru hărți,
cutii pentru papetărie, cutii pentru șabloane,
cuvinte încrucișate, decalcomanii, decalcomanii
de perete, decapsatoare, decorațiuni adezive
de perete, realizate din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru petreceri, deschizătoare electrice
de scrisori, instrumente pentru desen, diagrame
tipărite, diplome imprimate, dispozitive de
ghidare unghiulară (instrumente pentru desen),
dispozitive de mărunțire a cd-urilor, de uz
casnic sau profesional, distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), distribuitoare de
bandă adezivă pentru uz casnic sau papetărie,
distribuitoare automate de adeziv pentru birou,
dosare, dosare expandabile, dosare cu inele,
dosare cu index, dosare (papetărie), dosare
pentru corespondență, dosare suspendabile,
dosare pentru documente sub formă de portofel,
dosare pentru documente (papetărie), echere,
dulapuri pentru articole de papetărie (birotică),
dreptare pentru desen, embleme imprimate,
echere pentru desen, etichete adezive din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive tipărite,
etichete cu adrese, etichete de agățat din hârtie,
etichete de hârtie cu ștergere umedă, etichete
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de identificare din hârtie, etichete de papetărie
întărite, etichete de preț, etichete din carton,
etichete din carton pentru bagaje, etichete din
carton pentru recuperarea bagajelor, etichete
din hârtie, etichete pentru cadouri, etichete
pentru marcare, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări de crăciun, felicitări imprimate cu
informații electronice stocate, felicitări muzicale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, fișe (papetărie), fișe cartonate
pentru studiu, fișe cu date, fișe cu informații,
fișe de instrucțiuni de fabricație, fișiere, flip-
charturi cu foi goale, florare, fluturași publicitari,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, foi tipărite cu informații, folii pentru
documente, formulare pentru evidența contabilă,
formulare în alb, fotografii imprimate, fotografii
semnate, fotografii înrămate, fotografii înrămate
și neînrămate, fotografii școlare, ghiduri de
buzunar cu referințe rapide (materiale tipărite),
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, grafice
tipărite, hârtie adezivă pentru luat notițe, hârtie
autocopiativă (papetărie), hârtie autocopiativă
fără carbon, hârtie cu antet, hărți de perete
ilustrate, hărți rutiere, horoscoape tipărite, huse
pentru carnete de cecuri, hârtie de blocnotes,
hârtie de copiat (articole de papetărie), hârtie
de fax, hârtie de scrisori, hârtie fluorescentă,
hârtie folosită în industria artei grafice, hârtie
laminată, hârtie liniată (produse finisate), hârtie
milimetrică, hârtie milimetrică (produs finit),
hârtie pentru ambalarea cărților, hârtie pentru
etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie pentru
imprimare cu laser, hârtie pentru mașini de
scris, hârtie pentru plicuri, hârtie xerografică,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
indicatoare publicitare din hârtie, insigne din
carton, invitații, invitații la petreceri, invitații
tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, jurnale, jurnale (articole
tipărite), jurnale de bord (aviație), jurnale de
bord (jurnale de bord), jurnale de buzunar,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), liste cu adrese, liste de prețuri,
litere și cifre realizate din hârtie, manuale
didactice, manuale tipărite, mape, mape
pentru documente, mape pentru schițe, mape
tip servietă, markere evidențiatoare, markere
fluorescente, markere pentru documente,
material promotional imprimat, materiale de
instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, materiale
tipărite pentru instruire, meniuri, modele tipărite,
monografii, notițe tipărite pentru seminare,
orare, organizatoare de birou, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
palete de culori, panglici din hârtie creponată,

panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), panouri indicatoare
din hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, papetarie imprimata, articole
de papetărie, paspartuuri din hârtie pentru
fotografii, paspartuuri pentru fotografii sau
tablouri, picturi artistice, pixuri colorate, pixuri
cu sclipici (articole de papetărie), planificatoare
anuale, planificatoare de perete, planificatoare
lunare, planificatoare zilnice, plannere de birou,
planuri arhitecturale, planuri tipărite, planșe
de perete, pliante, postere din hârtie, plicuri
manila, plicuri din plastic, plicuri (papetărie),
pliante în domeniul vânzărilor imobiliare, pliante
tipărite, pliante informative tipărite, programe
pentru diferite evenimente, programe tipărite,
prospecte, programe de studii tipărite, publicații
educative, rigle, rețete tipărite comercializate
ca o componentă a ambalajelor de alimente,
reproduceri grafice, reproduceri fotografice,
reproduceri de artă grafică, reproduceri color,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri artistice
imprimate, registre contabile, registre (cărți),
registre, reclame tipărite, rechizite școlare,
raportoare ca instrumente de desen, raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
rapoarte în domeniul juridic, rapoarte tipărite
privind consumatorii, rame pentru fotografii,
furnituri pentru scris, modele de scriere, sclipici
pentru papetărie, rigle pentru desen tehnic,
rigle pentru desen, rigle pentru tablă de scris,
role de hârtie pentru case de marcat, role
de hârtie pentru înregistrarea continuă de
date (materiale tipărite), saci poștali fabricați
din hârtie, șabloane (papetărie), șabloane de
marcaj, ștampile de birou, ștergătoare de penițe,
suporturi de ștampile, suporturi pentru agrafe
de hârtie, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi din plastic pentru ecusoane (articole de
birou), suporturi de ștampile pentru documente,
suporturi de birou pentru documente, suporturi
de birou pentru cărți de vizită, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suluri de hârtie pentru
imprimante, stegulețe din hârtie, seturi de
birou, separatoare cu litere, separatoare pentru
carnețele de notițe, separatoare pentru dosare,
suporturi pentru benzi adezive, suporturi pentru
blocnotes, suporturi pentru calendare, suporturi
pentru calendare de birou, suporturi pentru
carnete de notițe, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru hârtie (articole de
birou), suporturi pentru scrisori, suporturi pentru
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stilouri și creioane, suporturi pentru susținerea
documentelor în vertical, pentru a putea fi citite,
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi-presă pentru cărți, tabele de
scor, table de scris albe, tatuaje temporare,
tavi pentru aranjarea și numărarea banilor,
tichete (bilete), teuri pentru desen, teuri (desen),
tăvițe pentru corespondență, tăvi de birou
pentru documente, tăvițe pentru instrumente
de scris, tăvițe pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru creioane, umezitoare pentru
degete (buretiere), vase de curățat pensule de
caligrafie, vase de curățat pensulele de scris,
umezitoare (articole de birou), tipărituri, cadre de
cules (imprimerie), folii montaj pentru imprimerie
(netextile), produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, ongleuri (legătorie), sfoară de
legătorie, benzi de legătorie (legătorie de cărți),
pânză pentru legătorie, articole de legătorie,
articole pentru legătorie, materiale de legătorie
cărți și documente, fotografii, suporturi pentru
fotografii, colțuri pentru fotografii, fotografii
neînrămate și înrămate, colțuri de fixare
pentru fotografii, fotografii ale jucătorilor pentru
colecționari, folii de plastic cu buzunărașe
pentru păstrarea fotografiilor, cărți promoționale
(albume de fotografii), folii din plastic adezive
pentru fotografii, imagini sub formă de
fotografii imprimate, portrete sub formă de
fotografii imprimate, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), pioneze (papetărie),
capse (papetărie), capsatoare (papetărie),
clasoare (papetărie), adezivi pentru papetărie,
benzi gumate (papetărie), folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri
de papetărie, clei pentru papetărie, prenadez
pentru papetărie, ornamente pentru creioane
(papetărie), ace cu gămălie (papetărie), invitații
(articole de papetărie), benzi autoadezive pentru
papetărie, pânze gumate pentru papetărie, foi de
hârtie (papetărie), mape pentru scris (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), ihtiocol pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru articole de
papetărie, benzi dublu-adezive pentru papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pistoale
capsatoare electrice pentru papetărie, benzi cu
adeziv pentru papetărie, bandă adezivă folosită
în papetărie, suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, gumă arabică pentru papetărie sau
menaj, lipici din alge marine pentru papetărie,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
pistoale capsatoare acționate manual pentru
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, benzi adezive pentru articole de
papetărie, soluție adezivă cu alcool pentru
papetărie, carton din pastă de lemn (papetărie),
benzi adezive pentru papetărie sau menaj,
hârtie plantabilă cu semințe (papetărie), hârtie

plantabilă pentru semințe (papetărie), rezerve
de benzi corectoare (papetărie), cerneală de
marcare pentru papetărie, lipici pentru papetărie
sau menaj, suporturi pentru documente sub
formă de articole de papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
produse de papetărie sub formă de folii cu
adeziv, dispensere automate pentru cleme de
hârtie, pentru birou sau papetărie, pastă pentru
activități de artizanat, pentru papetărie sau
de uz casnic (banjaku-nori), mașini de scris,
mașini de scris electronice, mașini de scris
electrice, role pentru mașini de scris, clape
de mașini de scris, panglici pentru mașini
de scris, benzi corectoare pentru mașini de
scris, fonturi tipografice pentru mașini de scris,
elemente de dactilografiere pentru mașini de
scris, elemente de scriere sferice pentru mașini
de scris, capse de birou, articole pentru birou,
tăvi pentru birou, lipici pentru birou, perforatoare
de birou, capsatoare pentru birou, clasoare
pentru birou, clișee, clișee tipografice, clișee
pentru adrese, blistere pentru ambalat, materiale
pentru ambalat, carton de ambalat, materiale
plastice pentru ambalat, material plastic pentru
ambalat, benzi adezive pentru ambalat, săculețe
din plastic pentru ambalat, materiale de ambalat
din carton, recipiente din carton pentru ambalat,
pungi din plastic pentru ambalat, pungi din hârtie
pentru ambalat, folie din plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, cutii din carton
pentru ambalat, recipiente din hârtie pentru
ambalat, cutii de ambalat din carton, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, recipiente de ambalat din celuloză
regenerată, role de folie din plastic pentru
ambalat alimente, plase care incorporează
plastic cu bule pentru ambalat, materiale plastice
cu bule de aer pentru ambalat, pungi de plastic
pentru ambalat și împachetat, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, materiale de
ambalat din plastic pentru sandvișuri, folii din
acetat de celuloză pentru ambalat, folii cu bule
de aer pentru ambalat, folie de ambalat din
viscoză transparentă, pungi din plastic cu bule
de aer pentru ambalat, rolă de folie din plastic
pentru ambalat produse farmaceutice, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, echipament
pentru arte, mesteșuguri și de modelare, aplicații
din hârtie, benzi de hârtie, batoane de cerneală,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane de
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ardezie, creioane de desen, creioane pastel,
creioane pentru artiști, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, cadre din hartie
pentru rame fotografice, burine (stilete de gravat)
cu acizi (acvaforte), creioane cărbune, cărbune
pentru artiști plastici, cărți de desen, funde din
hârtie, hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie
cu strat cretat, aparate pentru montaj fotografic,
echere (rigle), furnituri pentru desen, decupaje
ștanțate din hârtie, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decalcomanii imprimate pentru broderii
sau aplice din țesături, cutii pentru vopsele și
pensule, cretă pentru litografie, cretă pentru
artiști plastici, cretă de desen, cretă colorată,
ornamente de hârtie pentru torturi, nisip colorat
pentru artizanat, mânere pentru rulouri de vopsit,
matrițe de hârtie parafinată, materiale plastice
pentru modelaj, materiale pentru artiști plastici,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri pe
pânze, hârtie pentru desen, hârtie japoneză
pentru lucrări de artizanat, hârtie de uz artistic,
hârtie de transfer, hârtie de orez, hârtie xuan
pentru pictură și caligrafie chineză, pânze pentru
pictură, pânze pentru artiștii plastici, planșe
pentru desen, planșe pentru acuarele, pietre
litografice, piepteni pentru striuri decorative, cutii
pentru pictură (rechizite școlare), pensulă burete
cu mâner pentru aplicarea vopselei, pensule
pentru desen, pensule pentru decoratori,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule de
caligrafie, pensule, peliculă de celuloid pentru
filme de animație, pastă de modelat, pasteluri
pentru artiști, pasteluri pe bază de ulei, pasteluri
(creioane), pasteluri, paspartuuri din hârtie,
paravane pentru desen, pantografe (instrumente
de desen), pânză de calc, șervețele, șasiu
pentru tablouri, șabloane pentru desen tehnic,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, tăvi (țe) pentru role de vopsit, tăvi
(țe) pentru pictat și zugrăvit, suporturi pentru
șevalete, suporturi pentru cretă, stilouri de
gravură, stilouri de desen cu tuș, stilouri cu
cerneală chinezească, seturi de pictură pentru
copii, seturi de pictură pentru artiști, rulouri
pentru trafalete, role pentru vopsit, reazem
pentru mână pentru pictori, pulverizator cretă,
planșete pentru desen (articole pentru pictură),
planșete de desen, planșe pentru gravat, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de proiectare,
tăvițe pentru păstrarea instrumentelor de desen,
tuș chinezesc, truse de desen, aparate de
realizat viniete, atlase, caiete de exerciții,
carduri, cărți educative, diagrame, ghiduri
tipărite pentru activitatea de predare, globuri

pământești, globuri pământești plutitoare cu
levitație magnetică, globuri terestre, hărți,
hărți de perete ilustrate de uz didactic,
hărți geografice, material didactic (cu excepția
aparatelor), materiale educative tipărite, probe
biologice pentru microscoape (material didactic),
secțiuni histologice (material didactic), tabele
aritmetice, tabele tipărite, table de mici
dimensiuni, table școlare, tăblițe de scris pentru
copii, ziare, ziare cotidiene.
35. Realizare de abonamente la ziare pentru
terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate pentru terți, organizare pentru
dispunerea de spațiu publicitar în ziare, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, organizare
de abonamente la ziare electronice pentru
terți, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), planificarea de abonamente la ziare
pentru terți, servicii publicitare privind ziarele,
abonament la ziare electronice pentru terți,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, organizare de abonamente la
pachete media pentru terți, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea
de informații despre cititorii publicațiilor,
intermediere publicitară, cronică publicitară,
analize publicitare, crearea materialului
publicitar, reactualizarea materialelor publicitare,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, producție de material publicitar și
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anunțuri publicitare, închiriere de material
publicitar, producție de material publicitar,
reproducere de material publicitar, închirieri de
spațiu publicitar, realizare de material publicitar,
concepere de material publicitar, servicii
publicitare pentru cărți, pregătire de anunțuri
publicitare, publicare de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, furnizare de
servicii publicitare, compilare de anunțuri
publicitare, pregătire de documente publicitare,
publicare de texte publicitare, distribuire de
pliante publicitare, redactări de texte publicitare,
publicarea de broșuri publicitare, redactare
de texte publicitare, distribuire de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare, materiale
publicitare (difuzare de -), difuzarea de materiale
publicitare, servicii de grafică publicitară, lipirea
de afișe publicitare, furnizare de informații
publicitare, distribuire de anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, furnizare
de spații publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de broșuri publicitare,
producție de clipuri publicitare, texte publicitare
(redactare de -), creare de texte publicitare,
pregătire de campanii publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de broșuri
publicitare, concepere de logouri publicitare,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, publicitar (difuzare de
materiale -e), publicitar (pregătirea de texte
-e), producție de material publicitar vizual,
servicii publicitare și de promovare, furnizare
de servicii publicitare computerizate, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închirieri de spațiu
publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar pe internet, prezentare de produse
în scop publicitar, distribuire de prospecte
în scop publicitar, furnizare de modele în
scopuri publicitare, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, administrare de personal
în scopuri publicitare, servicii de editare de
texte publicitare, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, distribuție de produse în
scopuri publicitare, servicii de layout în scopuri
publicitare, editare și actualizare de texte
publicitare, servicii de difuzare de materiale
publicitare, organizarea de prezentări în scopuri
publicitare, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii publicitare în materie de

prestații comerciale, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, indexare web
în scop comercial sau publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet
41. Servicii oferite de biblioteci de cercetare
dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, consultanță editorială, corectare
de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, editare de publicații, altele decât
cele publicitare, servicii de editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de buletine informative în
domeniul jocurilor pe calculator, prin intermediul
poștei electronice, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, furnizarea unei reviste
online care conține informații în domeniul
jocurilor de calculator, microeditare, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare de
broșuri referitoare la liga de rugbi, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cataloage, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cărți audio, publicare de cărți de muzică,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți legate
de tehnologia informației, publicare de cărți
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în domeniul divertismentului, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de ghiduri,
hărți de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicare de hărți geografice, publicare de
jurnale, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
muzicale, publicare de lucrări științifice, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale școlare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite privind peștii
de acvariu, publicare de materiale tipărite
referitoare la animale de companie, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic
pe internet, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele
decât cele de uz publicitar, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, publicare de rezultate
ale testelor clinice, publicare de texte, publicare
de texte educative, publicare de texte medicale,
publicare de texte muzicale, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,

publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare pe internet a unui ziar pentru
clienți, publicare și editare de cărți, publicare
și editare de materiale tipărite, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicarea de manuale
de lucru pentru administrarea afacerilor,
publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de materiale tipărite referitoare la
vinurile franțuzești, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de scenarii de teatru,
publicarea de versuri de cântece sub formă
de carte, publicarea de versuri de cântece sub
formă de foi volante, redactare de scenarii, nu
în scopuri publicitare, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
redactarea discursurilor politice, scriere de
discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare, scriere de scenarii, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, pentru difuzarea
prin servicii de teletext, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii de caligrafie, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
cărți, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de paginare pentru alte scopuri decât
cel publicitar, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune, servicii de programare a știrilor
în vederea transmiterii prin internet, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
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audio și multimedia, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de reporteri
de știri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de transcriere muzicală, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, închiriere de
ziare și reviste, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare.
45. Servicii juridice, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, consultanță
în domeniul relațiilor personale, călăuzire
(spirituală), furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung, furnizare
de sprijin emoțional pentru familii, închiriere
de extinctoare, furnizare de informații privind
închirierea de extinctoare.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de optimizare descărcabil, software
pentru optimizarea motoarelor de căutare
descărcabil, software de calculator pentru

curățarea și optimizarea sistemelor, descărcabil,
software pentru optimizarea costului pe clic (pay
per click), descărcabil, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, descărcabil, software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, descărcabil,
software de blog-uri, descărcabil, software
pentru comerțul electronic care permite
utilizatorilor să execute tranzacții comerciale
electronice prin intermediul unei rețele
informatice globale, descărcabil, software
informatic de uz comercial, descărcabil, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
descărcabil, software pentru dezvoltare de
aplicații, descărcabil, software pentru comerț
cu amănuntul, descărcabil, software pentru
sisteme de rezervare, descărcabil, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
descărcabil, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software pentru efectuarea de
tranzacții online, descărcabil, software pentru
gestionarea unui magazin online, descărcabil,
software de aplicații pentru dispozitive mobile
descărcabile, descărcabil, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, aplicație
software pentru servicii de cloud computing,
descărcabilă, software de comerț electronic și de
plăți electronice, descărcabil, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software de calculator pentru crearea de site-
uri web dinamice, descărcabil, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în locații
comerciale și industriale, descărcabil, software
pentru aplicații de calculator descărcabile
destinat utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software de aplicații de calculator
descărcabile destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (iot), terminale pentru
puncte de vânzare, terminale electronice la
puncte de vânzare, sisteme de puncte de
vânzare (pos), sisteme pentru puncte de vânzare
electronice (epos), carduri codificate utilizate în
efectuarea tranzacțiilor la punctele de vânzare,
aplicații software descarcabile, software utilitar,
descărcabil, software industrial, descărcabil,
software video interactiv, descărcabil, software
pentru tablete, descărcabil, software de
autentificare, descărcabil, aplicații software
descărcabile, software pentru plăți, descărcabil,
software pentru extranet, descărcabil, software
informatic descărcabil de uz comercial, software
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de control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, stabilirea abonamentelor
la un pachet media de informații, stabilirea
abonamentelor la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț
pentru produse sau servicii, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice, intermediere
de contracte (pentru terți), organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, furnizarea
de informații și asistență comercială pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații on-line, de
afaceri și comerciale, servicii oferite de agenții
de informații comerciale, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate online, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, servicii de
publicitate, administrare de afaceri, administrare
comercială, lucrări și operațiuni de birou,
contabilitate, promovarea vânzării de bunuri și
servicii ale altora prin intermediul anunțurilor
publicitare, cupoanelor, ofertelor electronice
și concursurilor, reducerile și stimulentele de
natura concursurilor, a reducerilor, a punctelor
de recompensă și a ofertelor cu valoare
adăugată generate în legătură cu utilizarea
cardurilor de plată, difuzarea de materiale
publicitare, închiriere de spații publicitare,
asistență în conducerea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri (pentru întreprinderi),
furnizarea de informații pentru afaceri, date
referitoare la afaceri, conducerea și organizarea
activității, cercetări pentru afaceri, asistență
în gestiunea comercială și poșta publicitară

industrială, previziuni economice, furnizarea de
facilități pentru expoziții, inclusiv organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
sponsorizarea de evenimente sportive și
culturale, gestionare de fișiere informatice, studii
de marketing, afișare, publicitate, promovare
a vânzărilor pentru terți, vitrine publicitare
și vitrine de magazin, situații contabile de
constituire, publicitate televizată, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, servicii de consultanță
în domeniul carierei (altele decât cele cu
scop educativ și de instruire), servicii de
informații și consultanță pentru carieră (cu
excepția consultanței educațională sau de
formare), consultanță în materie de ocupare
a forței de muncă și administrarea de
personal, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în materie
de organizare și management al afacerilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, marketing
afiliat, servicii de intermediere în achiziții
pentru terți, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
servicii de intermediere privind închirierea
de timp și spațiu publicitar, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri pentru terți, servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
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servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului
pe site, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, analiza profitului rezultat
din activitate, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, regruparea în
avantajul terţilor a produselor privind sănătatea
oamenilor şi a animalelor, a produselor
alimentare, nealimentare şi agricole destinate
oamenilor şi animalelor, a materialelor de
construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate
oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, 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, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți.

41. Servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale
(instruire), servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, furnizare de programe
televizate de știri, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță privind educația și
pregătirea profesională a managerilor și a
personalului (instruire), servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță cu privire la analiza
cerințelor de instruire, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise altele decat
cele publicitare, consultanță legată de formarea
în materie de competențe profesionale.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de optimizare, descărcabil, software
pentru optimizarea motoarelor de căutare
descărcabil, software de calculator pentru
curățarea și optimizarea sistemelor, descărcabil,
software pentru optimizarea costului pe clic (pay
per click), descărcabil, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, descărcabil, software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, descărcabil,
software de blog-uri, descărcabil, software
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pentru comerțul electronic care permite
utilizatorilor să execute tranzacții comerciale
electronice prin intermediul unei rețele
informatice globale, descărcabil, software
informatic de uz comercial, descărcabil, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
descărcabil, software pentru dezvoltare de
aplicații, descărcabil, software pentru comerț
cu amănuntul, descărcabil, software pentru
sisteme de rezervare, descărcabil, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
descărcabil, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software pentru efectuarea de
tranzacții online, descărcabil, software pentru
gestionarea unui magazin online, descărcabil,
software de aplicații pentru dispozitive mobile
descărcabile, descărcabil, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, aplicație
software pentru servicii de cloud computing,
descărcabilă, software de comerț electronic și de
plăți electronice, descărcabil, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software de calculator pentru crearea de site-
uri web dinamice, descărcabil, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în locații
comerciale și industriale, descărcabil, software
pentru aplicații de calculator descărcabile
destinat utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software de aplicații de calculator
descărcabile destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (iot), terminale pentru
puncte de vânzare, terminale electronice la
puncte de vânzare, sisteme de puncte de
vânzare (pos), sisteme pentru puncte de vânzare
electronice (epos), carduri codificate utilizate în
efectuarea tranzacțiilor la punctele de vânzare,
aplicații software descarcabile, software utilitar,
descărcabil, software industrial, descărcabil,
software video interactiv, descărcabil, software
pentru tablete, descărcabil, software de
autentificare, descărcabil, aplicații software
descărcabile, software pentru plăți, descărcabil,
software pentru extranet, descărcabil, software
informatic descărcabil de uz comercial, software
de control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul.

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, stabilirea abonamentelor
la un pachet media de informații, stabilirea
abonamentelor la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț
pentru produse sau servicii, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice, intermediere
de contracte (pentru terți), organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, furnizarea
de informații și asistență comercială pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații on-line, de
afaceri și comerciale, servicii oferite de agenții
de informații comerciale, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate online, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, servicii de
publicitate, administrare de afaceri, administrare
comercială, lucrări și operațiuni de birou,
contabilitate, promovarea vânzării de bunuri și
servicii ale altora prin intermediul anunțurilor
publicitare, cupoanelor, ofertelor electronice
și concursurilor, reducerile și stimulentele de
natura concursurilor, a reducerilor, a punctelor
de recompensă și a ofertelor cu valoare
adăugată generate în legătură cu utilizarea
cardurilor de plată, difuzarea de materiale
publicitare, închiriere de spații publicitare,
asistență în conducerea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri (pentru întreprinderi),
furnizarea de informații pentru afaceri, date
referitoare la afaceri, conducerea și organizarea
activității, cercetări pentru afaceri, asistență
în gestiunea comercială și poșta publicitară
industrială, previziuni economice, furnizarea de
facilități pentru expoziții, inclusiv organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
sponsorizarea de evenimente sportive și
culturale, gestionare de fișiere informatice, studii
de marketing, afișare, publicitate, promovare
a vânzărilor pentru terți, vitrine publicitare
și vitrine de magazin, situații contabile de
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constituire, publicitate televizată, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, servicii de consultanță
în domeniul carierei (altele decât cele cu
scop educativ și de instruire), servicii de
informații și consultanță pentru carieră (cu
excepția consultanței educațională sau de
formare), consultanță în materie de ocupare
a forței de muncă și administrarea de
personal, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în materie
de organizare și management al afacerilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, marketing
afiliat, servicii de intermediere în achiziții
pentru terți, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
servicii de intermediere privind închirierea
de timp și spațiu publicitar, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri pentru terți, servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, optimizarea

motoarelor de căutare, optimizarea traficului
pe site, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, analiza profitului rezultat
din activitate, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, regruparea în
avantajul terţilor a produselor privind sănătatea
oamenilor şi a animalelor, a produselor
alimentare, nealimentare şi agricole destinate
oamenilor şi animalelor, a materialelor de
construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate
oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, 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, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți.
41. Servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale
(instruire), servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, furnizare de programe
televizate de știri, furnizare online de reviste
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cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță privind educația și
pregătirea profesională a managerilor și a
personalului (instruire), servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță cu privire la analiza
cerințelor de instruire, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise altele decat
cele publicitare, consultanță legată de formarea
în materie de competențe profesionale.

───────

(210) M 2022 05904
(151) 29/08/2022
(732) PRUTUL SA, STR. ANA

IPATESCU, NR. 12, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Spornic Ca Odinioară

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.01.03; 26.11.01

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

clase:
29. Carne, peste, păsări si vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,

ouă, lapte si produse lactate, uleiuri si grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2022 05905
(151) 29/08/2022
(732) VINTELLO, CALEA FLOREASCA,

NR. 169, CORP X, ET. 1, CAM.
12B, ÎN CADRUL "FLOREASCA
CUBE - BUSINESS HUB",
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

V

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 11.07.03

(591) Culori revendicate:mov (HEX #7a1fe4),
alb

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software de calculatoare pentru
comerț electronic, descărcabile.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, publicitate, oferirea de informații
comercale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor șl serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
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sistematizarea informațiilor în baza de date
computerizate, marketing, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, marketing
cu public țintă, promovarea vânzărilor pentru
terți, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
prezentarea produselor pe orice suport pentru
vânzări cu amănuntul online, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
second-hand din domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la accesorii îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin online
de vânzare cu amănuntul referitoare la
îmbrăcăminte și alte accesorii, servicii de
comerț electronic, administrarea comercială și
punerea la dispoziție a unui site online de
căutare, comandă, tranzacționare de articole v
second hand, de evaluare a produselor sau a
vânzătorilor și de evaluare a calității tranzacțiilor
comerciale care sunt efectuate pe site.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor șl imaginilor, furnizarea de camere
de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe intemet,
fumizarea accesului la platforme pentru comerț
electronic pe internet, furnizarea de acces la slte-
uri web șl baze de date, în special în domeniul
comerțului electronic, furnizarea de acces la o
piață online, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de acces pentru descărcarea de aplicații
digitale pe dispozitive electronice.

───────

(210) M 2022 05906
(151) 29/08/2022
(732) VINTELLO, CALEA FLOREASCA,

NR. 169, CORP X, ET. 1, CAM.
12B, ÎN CADRUL "FLOREASCA
CUBE - BUSINESS HUB",
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

vintello

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 11.07.03

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software de calculatoare pentru
comerț electronic, descărcabile.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziție, publicitate, oferirea de informații
comercale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor șl serviciilor, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
sistematizarea informațiilor în baza de date
computerizate, marketing, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, marketing
cu public țintă, promovarea vânzărilor pentru
terți, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
prezentarea produselor pe orice suport pentru
vânzări cu amănuntul online, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
second-hand din domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
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genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la accesorii îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin online
de vânzare cu amănuntul referitoare la
îmbrăcăminte și alte accesorii, servicii de
comerț electronic, administrarea comercială și
punerea la dispoziție a unui site online de
căutare, comandă, tranzacționare de articole v
second hand, de evaluare a produselor sau a
vânzătorilor și de evaluare a calității tranzacțiilor
comerciale care sunt efectuate pe site.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor șl imaginilor, furnizarea de camere
de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe intemet,
fumizarea accesului la platforme pentru comerț
electronic pe internet, furnizarea de acces la slte-
uri web șl baze de date, în special în domeniul
comerțului electronic, furnizarea de acces la o
piață online, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de acces pentru descărcarea de aplicații
digitale pe dispozitive electronice.

───────

(210) M 2022 05907
(151) 29/08/2022
(732) ANDREEA FELESCU, STR.

GAVRIL MUZICESCU, NR. 15,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
ANCESTRALE

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 05911
(151) 29/08/2022
(732) S.C. VIRTUAL COMPANY OF

PHYSICS S.R.L., STR. LATEA
GHEORGHE, NR.16, BL.C36,
SC.1, ET.9, AP.111, SECTOR 6,
BUCURESTI, 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)
Journal of Ovonic Research

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

35. Servicii de revista presei, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii online de
prelucrare de date, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
realizare de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, planificarea de abonamente la ziare
pentru terti, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, furnizare
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de servicii publicitare computerizate, furnizare de
spații publicitare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spațiu
publicitar online, închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de spațiu publicitar pe
internet pentru anunțuri de angajare, închiriere
de spațiu publicitar în broșuri, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de standuri de vânzare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, servicii de
intermediere privind închirierea de timp și spațiu
publicitar, închiriere de timp publicitar, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare.
41. Publicare de jurnale stiintifice, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare de carti,
reviste si jurnale stiintifice, publicare de
jurnale, carti si manulale in domeniul stiintei,
publicare de lucrări științifice, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicala, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicala, instruire cu privire
la manipularea instrumentelor și aparatelor
științifice de cercetare în laboratoare.
42. Servicii științifice, consultanță științifică,
cercetare științifică, servicii tehnologice
științifice, servicii de testare științifică, cercetare
științifică și industrial, furnizare de informații
științifice, servicii de informații științifice, realizare
de analize științifice, realizare de studii științifice,
cercetare și analiză științifică, servicii de
proiectare științifică, servicii de laboratoare
științifice, cercetare și dezvoltare științifică,
compilare de informații științifice, servicii de
cercetare științifică, cercetare științifică privind
genetica, întocmire de rapoarte științifice,
cercetare științifică în scop medical, cartografiere
genetică în scopuri științifice, consultanță
în domeniul cercetării științifice, investigații
științifice în scopuri medicale, realizarea de
rapoarte privind cercetarea științifică, servicii
științifice de programare de calculatoare,
cercetare științifică în domeniul medicinii
sociale, servicii științifice și cercetare în acest
domeniu, servicii de cercetare științifică asistată
de calculator, servicii de analize științifice

asistate de calculator, evaluări în domeniul
științific efectuate de ingineri, cercetări în
domeniul științific efectuate de ingineri, servicii
de consultanță în materie de instrumente
științifice, cercetare științifică în domeniul
geneticii și ingineriei genetice, furnizarea
de informații privind cercetarea științifică în
domeniul biochimiei și biotehnologiei, furnizare
de informații și rezultate privind cercetarea
științifică dintr-o bază de date online cu funcție
de căutare, furnizarea de informații despre
cercetarea științifică și medicală în domeniul
farmaceutic și al studiilor clinice.

───────

(210) M 2022 05912
(151) 29/08/2022
(732) POLICLINICA VICTORIA SRL,

STR. NEGRU VODA NR.4,
JUDETUL ARGES, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

CLINICA DENTARĂ VICTORIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 05.03.20

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

10. Materiale de sutură, implanturi dentare,
proteze dentare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente
stomatologice, aparate și instrumente
implantologie, aparate și instrumente
endodonție, aparate si instrumente ortodonție,
aparate și instrumente protetică dentară,
aparate și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate și instrumente radiologie
si imagistica dentara, aparate și instrumente
parodontologie, aparate și instrumente estetica
dentara, aparate și instrumente odontoterapie,
aparate și instrumente chirurgie dento-
alveolara, aparate și instrumente pentru scanare
intraorala 3shape, aparate și instrumente
pentru modelarea digitala a zambetului
prin tehnologia smile design, mobilier de
uz medical, mobilier de uz stomatologic,
dinți artificiali, instrumentar laborator tehnică
dentară, consumabile chirurgicale, respectiv
măşti de anestezie, bandaje, elastice, ghete
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze /
seturi de dinţi artificiali, irigatoare pentru
spălaturi interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, pense
auriculare, electrozi pentru uz medical, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, injectoare
pentru scopuri medicale, fire-ghid medicale,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale, ace
pentru scopuri medicale, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, sonde
pentru scopuri medicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, atele, chirurgicale, cearşafuri
sterile, chirurgicale, stenturi, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, bandaje
suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, fire de sutură, chirurgicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de limbă,
unituri dentare, lasere uz medical, lasere uz
stomatologic, mănuși sterile uz medical, mănuși
nesterile uz medical, freze uz stomatologic,
oglinzi uz stomatologic, îmbracaminte și
încălțăminte uz medical și spitalicesc, materiale

de sutura, lasere pentru uz medical, lămpi
cu raze ultraviolete pentru uz medical,
implanturi chirurgicale (materiale artificiale),
aparate pentru spălarea cavităţilor bucale,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice, dinţi artificiali, instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi doctori,
aparate ortodontice, inele de dentiţie, maxilare
artificiale, seturi de dinţi artificiali, perii pentru
curăţarea cavităţilor bucale, freze dentare,
aparate dentare, aparate dentare electrice,
scaune stomatologice, aparate de diagnosticare
pentru uz stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii de implantologie dentară, servicii de
ortodonție, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentara, servicii de asistență medicală, servicii
de odontoterapie, servicii de radiologie si
imagistica dentara, servicii de protetica dentara,
servicii de pedodontie, servicii de chirurgie
dento-alveolara, servicii de scanare intraorala
3shape, servicii de modelare digitala a
zambetului prin tehnologia smile design.

───────

(210) M 2022 05913
(151) 29/08/2022
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZESTI, NR.66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
BINELE SE VERDE

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

9. Bancomate (ATM), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, și
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, mașini
și dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
mașini de numărat și sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme și
aplicații software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
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sau muzică, grafice descărcabile. în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, suporturi de
stocare digitale sau analog, computere și
dispozitive periferice pentru computere, carduri
cu circuite integrate (cârduri inteligente) /
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor (publicitate),
transmiterea de anunțuri în presă (publicitate),
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă, asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea

programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul , financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui cârd
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
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38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, platforma
ca serviciu, computerizare în nori (cloud
computing), software ca serviciu (SAAS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2022 05914
(151) 29/08/2022
(732) BOCA DENTAL DOCTORS SRL,

STR. CASTELANULUI, NR.8A,
JUDEETUL BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, 420135, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

BOCA DENTAL DOCTORS
Servicii de asistență

stomatologică Profilaxie
Endodontie microscopică

Protetică dentară Chirurgie
danto-alveolara Implantologie

Protetică implantara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.10;
02.03.30

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

clase:
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.
44. Servicii medicale si de sanatate, servicii
de îngrijiri medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale de igienă orală,
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stomatologie, stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de chirurgie in
domeniul stomatologiei, servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 05915
(151) 29/08/2022
(732) PHILSON GROUP SRL, STR.

VESPASIAN NR.26, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010924, ROMANIA

(540)

BLACK SeaMPHONY
FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale.

───────

(210) M 2022 05916
(151) 29/08/2022
(732) AGROMIR STORE SRL, STR.

MIRON COSTIN, NR. 61C, JUDEȚ
MARAMUREȘ, MUNICIPIUL BAIA
MARE, MARAMUREȘ, 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)

AGROMIR ”TĂT CE-
I NEGRU ȘI ROTUND”

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 15.01.22;
26.01.03

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

clase:
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul a anvelopelor, a utilajelor
agricole si piese ale utilajelor agricole si servicii
de comerț cu amănuntul în magazine, in special
a anvelopelor auto si anvelopelor de utilaje
agricole, a utilajelor agricole si piese ale utilajelor
agricole, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru cumpărători în alegerea
bunurilor, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de piese pentru tractoare,
sisteme si panouri solare, sarma galvanizata si
alte accesorii pentru garduri electrice, exceptând
transportul lor, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
publicitatea, prin orice mijloc de comunicare,
a bunurilor și serviciilor comercializate prin
intermediul magazinului online si a magazinelor
fizice, prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
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organizare, coordonare si planificare targuri si
expozitii cu caracter publicitar si comercial.
37. Servicii de service, montare, reparare si
intretinere de utilaje si piese de utilaje agricole
si anvelope, vulcanizarea pneurilor (reparație),
furnizarea de informatii legate de reparatii.

───────

(210) M 2022 05917
(151) 29/08/2022
(732) AGROMIR STORE SRL, STR.

MIRON COSTIN, NR. 61C, JUDEȚ
MARAMUREȘ, MUNICIPIUL BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
ALDAMAS

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul a anvelopelor, a utilajelor
agricole si piese ale utilajelor agricole si servicii
de comerț cu amănuntul în magazine, in special
a anvelopelor auto si anvelopelor de utilaje
agricole, a utilajelor agricole si piese ale utilajelor
agricole, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru cumpărători în alegerea
bunurilor, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de piese pentru tractoare,
sisteme si panouri solare, sarma galvanizata si
alte accesorii pentru garduri electrice (exceptând
transportul lor), permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
publicitatea, prin orice mijloc de comunicare,
a bunurilor și serviciilor comercializate prin
intermediul magazinului online si a magazinelor
fizice, prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
organizare, coordonare si planificare targuri si
expozitii cu caracter publicitar si comercial.
37. Servicii de service, montare, reparare si
intretinere de utilaje si piese de utilaje agricole
si anvelope, vulcanizarea pneurilor (reparație),
furnizarea de informatii legate de reparatii.

───────

(210) M 2022 05918
(151) 29/08/2022
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA
PFA, BD LACUL TEI NR. 56, BL.
19, SC. B, AP. 52, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 20392, ROMANIA

(540)
DR. REDDY'S NUTRISTRONG

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
care conțin vitamine, vitamine si preparate
cu vitamine., vitamine si preparate cu
vitamine, suplimente alimentare destinate să
suplimenteze o alimentație normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate., preparate medicinale
pentru ingrijirea sanatatii.

───────

(210) M 2022 05919
(151) 29/08/2022
(732) MIHNEA RARES COJOCARU,

STR. MADONA DUDU, NR.8, BL.8,
SC.B, AP.5, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200409, DOLJ, ROMANIA

(540)
Dentisium

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

5. Metale fasonate pentru stomatologie, rășini
sintetice utilizate în stomatologie, antibiotice
pentru utilizare în stomatologie.
10. Freze folosite în stomatologie, piese
protetice pentru stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, irigatoare
orale utilizate în stomatologie.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
41. Organizarea și conducerea de congrese,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea de
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congrese pe teme educaționale, organizare de
congrese pe teme educaționale, organizarea
de congrese în domeniul educației, organizarea
de congrese în scopuri comerciale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare,
coordonare și organizare de congrese,
organizarea de congrese în scopuri de afaceri,
organizare de congrese în scop de instruire,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare de seminarii și congrese în
domeniul medicinei, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, educație.
42. Cercetare în stomatologie, servicii de
laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de stomatologie profilactică.

───────

(210) M 2022 05920
(151) 29/08/2022
(732) SC MID General Invest SRL,

BULEVARDUL THEODOR
PALLADY NR. 287, BL. C25, ET. 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WOW ! BAKERY COFFEE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

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

30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie), produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși, torturi,
torturi vegane.
35. Regruparea în avantajul terților a produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
pâine, pâine proaspătă, pâine integrală, pâine
multicereale, patiserie, produse de cofetărie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri
(patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin
fructe, specialități de patiserie, produse de
patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse de
patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri
(patiserie),produse de patiserie care conțin
fructe, specialități de patiserie, produse de
patiserie din legume și carne, produse de
cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri
de casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși,
torturi, torturi vegane, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod , prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
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prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse de brutărie, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri
de casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși,
torturi, torturi vegane, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
care conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu fructe, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),produse
de patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din legume
și carne, produse de cofetărie, produse de
patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de turtă
dulce, napolitane, dulciuri tari, dulciuri din
ciocolată, dulciuri de casă, biscuiți, ciocolată,
cozonaci, gogoși, torturi, torturi vegane, băuturi
nealcoolice, ape minerale și carbogazoase,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, furnizarea
de informații și consiliere comercială pentru

consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși, torturi,
torturi vegane, băuturi nealcoolice, ape minerale
și carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comerciala, lucrări de
birou in legătură cu produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, pâine, pâine
proaspătă, pâine integrală, pâine multicereale,
patiserie, produse de cofetărie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie), produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie care conțin fructe, specialități de
patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie din fructe, produse de cofetărie care
conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie), produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși, torturi,
torturi vegane, furnizarea de informații despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu funcție de cautare,
cu privire la produse de brutărie, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
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pâine integrală, pâine multicereale, patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri
de casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși,
torturi, torturi vegane, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globala de calculatoare, cu privire
la produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, pâine, pâine proaspătă,
pâine integrală, pâine multicereale, patiserie,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pateuri (patiserie), produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, specialități de patiserie,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie care conțin
gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), tarte și biscuiți (prăjiturele),
pateuri (patiserie),produse de patiserie care
conțin fructe, specialități de patiserie, produse
de patiserie din legume și carne, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei,
turtă dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri
de casă, biscuiți, ciocolată, cozonaci, gogoși,
torturi, torturi vegane, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, conducerea și administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relații
publice și relații cu clienții, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea și

sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de agenție de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05922
(151) 29/08/2022
(732) ALEX-FABIAN SMITH, SOS.

OLTENITEI, NR. 254, BL. 151,
SC. 2, AP. 60 ETAJ 9, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041334, ROMANIA

(540)

DONKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

3. Preparate cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice nemedicinale, măști
cosmetice, spume (cosmetice), produse
cosmetice, creme cosmetice, săpunuri
cosmetice, produse cosmetice și
preparate cosmetice, preparate autobronzante
(cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
eye-liner (cosmetice), loțiuni autobronzante
(cosmetice), produse cosmetice pentru
bronzare, loțiuni tonice (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), creme fluide (cosmetice), produse
cosmetice pentru unghii, produse cosmetice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/08/2022

pentru buze, produse cosmetice pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate emoliente
(cosmetice), pudre cosmetice pentru față,
intăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri
pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, creme de noapte (cosmetice),
produse cosmetice pentru gene, produse
cosmetice pentru animale, măști de piele
(cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, bază
pentru unghii (cosmetice), produse pentru
bronzare (cosmetice), cosmetice pentru baie,
produse cosmetice pentru sprâncene, preparate
cosmetice pentru slăbire, geluri hidratante
(produse cosmetice), creme cosmetice pentru
duș, preparate cosmetice pentru bronzat, geluri
cosmetice pentru ochi, pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), loțiuni
cosmetice pentru față, primer pentru unghii
(cosmetice), creme cosmetice de mâini, uleiuri
cosmetice pentru epidermă, creme și loțiuni
cosmetice, loțiuni cosmetice de păr, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, cosmetice care
conțin panthenol, produse cosmetice care conțin
cheratină, creioane cosmetice pentru obraji,
preparate cosmetice pentru intarire, produse
cosmetice pentru duș, măști cosmetice cu
nămol, creme pentru corp (produse cosmetice),
loțiuni tonice pentru față (cosmetice), creme
pentru față (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
produse cosmetice pentru uz personal, uleiuri
de protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
de protecție solară (cosmetice), creme de
protecție solară (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, produse cosmetice
pentru descurcarea părului, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), sclipici folosit în scopuri
cosmetice, ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
loțiuni pentru ten (produse cosmetice), pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate

cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru fermitatea sânilor, preparate
cosmetice cu protecție solară, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, luciu pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice care conțin
acid hialuronic, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice colorate pentru copii,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de lapte, măști
cosmetice de curățare pentru față, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse cosmetice de protecție a buzelor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
uleiuri după expunerea la soare (cosmetice),
loțiuni de corp hidratante (produse cosmetice),
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice de exfoliere pentru
față, creme cosmetice pentru fata si corp,
geluri pentru corp și față (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), preparate pentru
curățare impregnate pe discuri cosmetice,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru baie (nu cele
medicale), uleiuri parfumate pentru fabricarea
de preparate cosmetice, preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, produse cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, balsamuri
de buze cu procție solară (cosmetice), seturi
de produse cosmetice pentru igiena bucală,
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse cosmetice sub formă de fard de
obraz, produse cosmetice sub formă de farduri
de pleoape, preparate cosmetice pentru baie
(nu de uz medical), preparate cosmetice pentru
îngrijirea gurii și a dinților, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice),
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
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unghii (produse cosmetice), spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față.

───────

(210) M 2022 05924
(151) 29/08/2022
(732) SC DIAPAT CONSULTING SRL,

STR. MUZEUL APEI NR.11, AP.10,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MAX MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei game
variate de bunuri alimentare si bauturi alcoolice
si nealcoolice, produse de ingrijire personala,
obiecte de uz casnisc (exceptând transportul
lor), permitand clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii, servicii de

magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2022 05925
(151) 29/08/2022
(732) MĂLINA NEAGU, CAL.

BUCURESTI, NR.7, BL.42, SC.B,
AP.10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

MIRSAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 27.05.03

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

clase:
13. Arme de foc, muniții și proiectile,
explozivi, focuri de artificii, armament, armament
automat, armament greu, instalații pentru
armament, sisteme de armament, piese de
armament, echipament de armament, instalații
de armament, suporturi pentru armament
mobil, încuietori de siguranță pentru armament,
armament pentru lansare de rachete și
proiectile, sisteme pentru reglarea și optimizarea
tragerilor armamentului naval, cartușe pentru
transportul materialelor care urmează a fi
folosite în instalațiile de armament, arme, puști
(arme), rachete (arme), arme teleghidate, arme
mici, pistoale (arme), proiectile (arme), arme
motorizate, arme de vânătoare, arme și muniție,
platforme de tragere (arme), arme de foc
automate, lansatoare de rachete (arme), arme
de foc antiaeriene, bombe cu gaz (arme), arme
cu impulsuri electrice, pistoale cu aer comprimat
(arme), arme pe bază de gaze lacrimogene,
suporturi, tocuri, încărcătoare și cartușe pentru
arme și muniție, puști militare.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, logistică de
transport, organizarea transportării, organizarea
transportului, organizarea transportului de
marfă, organizarea serviciilor de transport,
servicii de organizare a transportului, servicii
de urmărire a mărfurilor, servicii de agenție
de expediere de marfă (transport), servicii de
agentie pentru organizarea transportului de
marfuri, servicii de agenție de transport pentru
organizarea transportului de bunuri, transport
rutier, furnizare de informații referitoare la
transportul rutier, servicii de consiliere referitoare
la transportul rutier, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, transport maritim,
organizare de transporturi maritime de mărfuri,
furnizare de informații despre servicii de
transport maritim, transport aerian, consultanță
în domeniul transportului aerian, furnizare de
informații privind transportul aerian, organizare
de transport aerian de mărfuri, servicii pentru
organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, organizarea transportului
terestru, maritim și aerian, organizarea serviciilor
de transport terestru, maritim și aerian,
consultanță profesională privind transportul,
servicii de consultanță în domeniul transportului,
organizare și intermediere de călătorii, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, transport
securizat.
42. Dezvoltare de produse, dezvoltare de
produse noi, dezvoltare de produse industriale,
dezvoltarea produselor pentru terți, cercetare
și dezvoltare de produs, design și dezvoltare
de produs, cercetare și dezvoltare de produse,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
cercetarea și dezvoltare de produse noi,
proiectare și dezvoltare de produse noi,
proiectare și dezvoltare de produse industriale,
proiectare și dezvoltare de produse de inginerie,
consultanță tehnică cu privire la dezvoltarea
de produse, cercetare și dezvoltare științifică,
servicii de cercetare și dezvoltare, servicii de
cercetare și dezvoltare în domeniul ingineriei,
aviz de specialitate în domeniul tehnologiei,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații, servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (it), consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, consultanță în materie de
sisteme informatice, consultanță în materie de
securitate informatică, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, consultanță
în domeniul analizei sistemelor informatice,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, consultanță în

materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe informatice, servicii de consultanță în
materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, punere la dispoziție temporară de
software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, dezvoltare
de software, întreținere de software, închirierea
de software, proiectare de software, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date
online, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
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on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 05926
(151) 29/08/2022
(732) SANGOLD DEVELOPMENT SRL,

STR. BANATULUI KM 15 (NR.
CADASTRAL 154), CLADIREA
C21, CAMERA 2, JUDEȚ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

EAT YOUR BEER

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină

şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2022 05927
(151) 29/08/2022
(732) SANGOLD DEVELOPMENT SRL,

STR. BANATULUI KM 15 (NR.
CADASTRAL 154), CLADIREA
C21, CAMERA 2, JUDEȚ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

CHIPS DIN BERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
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îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2022 05929
(151) 29/08/2022
(732) MIB PRODCOM SRL, STR.

TEODOR MIHALI, NR. 39-43,
SPATIUL COMERCIAL NR.
1, PARTER, JUDET CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

(540)
cool și simplu

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 05931
(151) 29/08/2022
(732) CORA EXPANS SRL, STR.

MĂRĂȘEȘTI NR.12, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

RIYO WOK AND SUSHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 26.01.16; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante de sushi,
preparare de mâncare japoneză destinată
consumului imediat, servicii de restaurant cu
specific japonez, servicii de restaurante fast-
food, restaurante care servesc udon și soba,
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurant cu servire la pachet, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări la
restaurant, restaurante pentru turiști.

───────
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(210) M 2022 05934
(151) 29/08/2022
(732) XIN PENG SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT SRL, STR.
STEJARULUI NR.109, CAMERA 3,
BLOC 2 ETAJ 3 AP.30, JUD. ILFOV,
BUCURESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

FEI CHI

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 26.11.13

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

12. Coșuri adaptate pentru biciclete, cricuri
de bicicletă, lanțuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, anvelope de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, motoare de bicicletă,
pedale de bicicletă, roți de bicicletă, șei de
bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă,
remorci pentru bicicletă, biciclete, biciclete
electrice, protecții pentru roțile de bicicletă,
pompe pentru anvelopele de bicletă, jante pentru
roți de bicicletă, huse pentru șeile bicletelor,
spițe pentru roțile de bicicletă, anvelope fără
cameră pentru biciclete, camere de aer pentru
anvelopele de bicicletă.

───────

(210) M 2022 05935
(151) 29/08/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, LONDON, WC2R 2PG, GL,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

STANDARD BOOST

(531) Clasificare Viena:
26.04.06; 26.04.18; 27.05.01

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
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țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical)

───────

(210) M 2022 05936
(151) 29/08/2022
(732) ALEXANDRU GRECEA, STR.

HĂRMANULUI NR.29, BL.2, SC.B,
AP.12, JUDEȚ BRAȘOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PLEY bets slots coffee

(531) Clasificare Viena:
21.01.09; 11.03.03; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de divertisment, instruire, furnizarea
de activităţi de petrecere a timpului liber
(divertisment), activități sportive, săli de jocuri,
organizare de jocuri și competiții, jocuri de
noroc, administrare (organizare) de jocuri de
poker, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, jocuri de pariuri on-line,
servicii de jocuri de loterie, servicii de jocuri
de pronosticuri, servicii de jocuri de cărţi, jocuri
electronice, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, pariuri sportive,

servicii oferite de cazinouri, servicii specifice
cazinourilor, servicii de cazino (jocuri), servicii de
cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
furnizare de instalații de cazinou, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, serviciile
menționate anterior online pe toate tipurile de
rețele de comunicare, închiriere de mașini și
aparate de jocuri, furnizare de instalații de săli
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru jocuri, servicii de jocuri on-line printr-
o rețea de calculatoare, servicii de jocuri de
noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2022 05937
(151) 29/08/2022
(732) GMA PANOURI FOTOVOLTAICE

CONSTANTA SRL, B-DUL I.C.
BRATIANU NR. 155, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900316, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GMA FOTOVOLTAICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Module fotovoltaice solare, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instalații fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
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aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică.

───────

(210) M 2022 05938
(151) 29/08/2022
(732) SOFILINE SRL, STR.

DOBROGEI, NR 1/26, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430203, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SOFILINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii
respectiv: articole de voiaj, borsete, cutii
de machiaj, geamantane, genți, ghiozdane,
portmonee, poșete, poșetuțe, ranițe, rucsacuri,
serviete, valize.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 05939
(151) 29/08/2022
(732) ALEKA'S TRAVEL SRL, STR.

PROMENADA NAVODARI NR. 33,
SPATIU COMERCIAL, BL.C1, SC.
A, PARTER, JUDEȚ CONSTANȚA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

GREEK TAVERNA
ALEKA'S ANO TO 2020

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 07.05.05; 05.03.11; 26.01.04;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurant, servicii de restaurante fast-food,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
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legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de local public, servicii de catering,
cazare temporara.

───────

(210) M 2022 05940
(151) 29/08/2022
(732) ISART DENTAL STUDIO

SRL, BULEVARDUL
PETROCHIMIȘTILOR, BLOC B2 ,
SCARA D, APARTAMENT 10,
JUDEȚ ARGEȘ, PITEȘTI, 110157,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
ISART DENTAL STUDIO

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

10. Dinți artificiali, proteze dentare.
───────

(210) M 2022 05942
(151) 29/08/2022
(732) AVICOOPEX S.R.L., STR. ORBAN

BALAZS NR. 36, JUDEȚUL
HARGHITA, ORAŞ CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

S.C. Avicoopex S.R.L.
PARIZER DE CRISTUR

(531) Clasificare Viena:
02.01.20; 02.01.23; 03.03.01; 03.03.24;
07.01.01; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14

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

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

29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne și produse din carne, în mod special
parizer, mezeluri.

───────
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(210) M 2022 05943
(151) 29/08/2022
(732) AVICOOPEX S.R.L., STR.ORBAN

BALAZS NR.36, JUDEȚUL
HARGHITA, ORAŞ CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

S.C. Avicoopex S.R.L.
CRENWURSTI DE CRISTUR

(531) Clasificare Viena:
02.01.20; 02.01.23; 03.03.01; 03.03.24;
07.01.01; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14

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

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

29. Carne, preparate din carne şi în special
mezeluri.

───────

(210) M 2022 05944
(151) 29/08/2022
(732) AVICOOPEX S.R.L., STR. ORBAN

BALAZS NR. 36, JUDEȚUL
HARGHITA, ORAŞ CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

S.C. Avicoopex S.R.L.
POLONEZ DE CRISTUR

(531) Clasificare Viena:
02.01.20; 02.01.23; 03.03.01; 03.03.24;
07.01.01; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14

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

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

29. Carne, preparate din carne, mezeluri.
───────
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(210) M 2022 05945
(151) 29/08/2022
(732) AVICOOPEX S.R.L., STR. ORBAN

BALAZS NR. 36, JUDEȚUL
HARGHITA, ORAŞ CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

S.C. Avicoopex S.R.L.
RULADĂ DE PASĂRE

(531) Clasificare Viena:
02.01.20; 02.01.23; 03.03.01; 03.03.24;
07.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14

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

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

29. Carne şi produse din carne, carne de pasăre,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre de
curte, carne de pasăre gătită, carne de pasăre
supracongelată, mezeluri.

───────


