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Cereri Mărci publicate în 06/10/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05848 29/09/2022 FLORIN - DANIEL JURAVLE STATERA The Excellence of

Pure Beauty

3 M 2022 06838 29/09/2022 DOMENIILE PRINCE MATEI
S.R.L.

M Răsărit BUSUIOACĂ DE
BOHOTIN DOMENIILE PRINCE
MATEI

4 M 2022 06839 29/09/2022 DANUT POP BLOCUL SUVERANIST ROMAN

5 M 2022 06840 29/09/2022 NETWORK DECK SRL NETWORK DECK

6 M 2022 06841 29/09/2022 BOGTRANS CORPORATION
SRL

GRIGAPAN

7 M 2022 06842 29/09/2022 RAYAN IMPEX SRL DRAGONUL 3 HABBIBI

8 M 2022 06843 29/09/2022 RAYAN IMPEX SRL HABBIBI

9 M 2022 06845 29/09/2022 AVICOD S.A. ROPPANT SZÉKELY CSÜRKE

10 M 2022 06846 29/09/2022 VITADENT GARANTI SRL ABUTMENT

11 M 2022 06847 29/09/2022 WINE CONNECTION HOLDING
S.A

WORLD OF WINE

12 M 2022 06848 29/09/2022 SC MOSAIC PROJECT SRL HOLT

13 M 2022 06849 29/09/2022 COMUNA NICULITEL Ansamblul Plai de Dor Niculițel

14 M 2022 06850 29/09/2022 CLAUDIA MARIA COVACI SD Shumy Design

15 M 2022 06851 29/09/2022 FIRAST STORE SRL RADUS

16 M 2022 06852 29/09/2022 AREA CONSULT SRL PIZZA DI NORDE GRANDE
AMORE

17 M 2022 06853 29/09/2022 MARIA-MAGDALENA EZEANU imsol UP-TECH YOUR
BUSINESS

18 M 2022 06854 29/09/2022 PUIU DUMITRU RAILEANU CLUB HELENA

19 M 2022 06855 29/09/2022 SMILE DENT SRL SmileDeNT

20 M 2022 06857 29/09/2022 FEROTECH DISTRIBUTION
SRL

BluPower

21 M 2022 06858 29/09/2022 FEROTECH DISTRIBUTION
SRL

BLUPOWER

22 M 2022 06861 29/09/2022 LAURENTIU SAPUN
RARES GREAVU

ROSILO

23 M 2022 06862 29/09/2022 BAMBINI SHOP LUXURY S.R.L. B BAMBINI SHOP FOR KIDS

2 M 2022 06404 28/09/2022 D-TOYS SA Păcălici în costume tradiționale
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 06863 29/09/2022 BOIT AURELIAN-ROLAND

BOIT DANIELA-MARIA
PETRICĂ-CORNEL
IONUTESCU

JAZZAR FESTIVAL JAZZ ARAD

25 M 2022 06864 29/09/2022 STEFROS NDP SRL NDP AMANET

26 M 2022 06865 29/09/2022 DILUCA PROJECT S.R.L. DILUCA PROJECT

27 M 2022 06866 29/09/2022 VALFURNITURE S.R.L. DUVAL FURNITURE

28 M 2022 06867 29/09/2022 NECESARO SHOP S.R.L. necesa

29 M 2022 06868 29/09/2022 OUDISH INTERNATIONAL
S.R.L.

OUDISH

30 M 2022 06869 29/09/2022 GENECEUTICA S.R.L. Arthrobilong

31 M 2022 06870 29/09/2022 GENECEUTICA S.R.L. Arthrobiotic

32 M 2022 06871 29/09/2022 INFLUENTIAL TECH SHOP
S.R.L.

INFLUENTIAL TECH

33 M 2022 06874 29/09/2022 CRIBA PROIECT SRL criba proiect

34 M 2022 06875 29/09/2022 ASOCIAŢIA CLUJUL
COMOARĂ - KINCSES
KOLOZSÁR EGYESÜLET

KMN 365

35 M 2022 06876 29/09/2022 AQUA QUALITY SYSTEMS SRL TRU

36 M 2022 06877 29/09/2022 FUNDATIA C.I.D.-ROMANIA
(CHILDREN IN DISTRESS -
COPII IN DIFICULTATE)

CASA DINTRE BRAZI

37 M 2022 06878 29/09/2022 GLOBAL OPTIX PARTNER
S.R.L.

2SEE OPTICS

38 M 2022 06881 29/09/2022 CROSS IT SRL CROSS IT

39 M 2022 06882 29/09/2022 STAR BUILDING
DEVELOPMENT SRL

Centru Terapeutic "Casa din
Deal"

40 M 2022 06883 29/09/2022 CLINICA MINERVA SRL Clinica MINERVA

41 M 2022 06884 29/09/2022 LA FANTANA SRL STROP BOB

42 M 2022 06885 29/09/2022 S.C. NICOVID S.R.L. nicovid.srl

43 M 2022 06886 29/09/2022 BAKING THOUGHTS SRL SOLLUNA

44 M 2022 06887 29/09/2022 CASA DIN VIE TURISM SRL Gourmet and wine
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(210) M 2022 05848
(151) 29/09/2022
(732) FLORIN - DANIEL JURAVLE,

CAL. GIULEȘTI NR.107, BL.10,
SC.1, ET.7, APT.29, SECTORUL 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STATERA The Excellence
of Pure Beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.01.03

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
albastru deschis (HEX #79F8F8, HEX
#A9EAFE), negru (HEX #303030)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUD. COVASNA, SF.GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

(540)

Păcălici în costume
tradiționale

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 05.05.21; 27.05.01

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210) M 2022 06404
(151) 28/09/2022
(732) D-TOYS SA, STR.
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(210) M 2022 06838
(151) 29/09/2022
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
BUCUREȘTI, 040172, ROMANIA

(540)

M Răsărit BUSUIOACĂ
DE BOHOTIN DOMENIILE

PRINCE MATEI

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 05.01.16; 06.07.25; 26.01.01;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.14

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

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

33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri neacidulate, vinuri dulci, vinuri
rozé, vin slab alcoolizat, vin de struguri, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri de
desert, vinuri cu alcool, vin spumant de struguri,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază
de vin, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe

───────

(210) M 2022 06839
(151) 29/09/2022
(732) DANUT POP, STR. MARTISOR

NR. 80, SC.1, AP. 13, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BLOCUL

SUVERANIST ROMAN

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

45. Servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, club de întâlniri,
consultanță pentru campanii politice, servicii de
informare politică, cercetare și analiză politică,
servicii de comunicări politice, servicii de lobby
politic, consultanță politică și consiliere politică.

───────

(210) M 2022 06840
(151) 29/09/2022
(732) NETWORK DECK SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 169 A, CORP
A, BIROU 2009CAMPUS04, ETAJ
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NETWORK DECK

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

35. Servicii publicitare privind baze de date,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, compilare de date în baze
de date electronice, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, administrare
și compilare de date computerizate, culegere
și sistematizare de informații în baze de date
informatice, cercetarea pieței prin intermediul
unei baze de date computerizate, furnizare de
informații comerciale din baze de date online.

───────
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(210) M 2022 06841
(151) 29/09/2022
(732) BOGTRANS CORPORATION SRL,

SAT CHIUESTI 457, JUDEȚUL
CLUJ, COMUNA CHIUESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRIGAPAN

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, roșu, maro
deschis

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 06842
(151) 29/09/2022
(732) RAYAN IMPEX SRL, ALEEA

BARAJUL ROVINARI NR. 14,
CAMERA 1, BL. M7A, SC. A, ET. 6,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DRAGONUL 3 HABBIBI

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,

umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06843
(151) 29/09/2022
(732) RAYAN IMPEX SRL, ALEEA

BARAJUL ROVINARI NR. 14,
CAMERA 1, BL. M7A, SC. A, ET. 6,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HABBIBI

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 06845
(151) 29/09/2022
(732) AVICOD S.A., STR. EXTRAVILAN,

SOS.CODLEA-SIBIU KM. 2, JUD.
BRAȘOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) VIGH BEÁTA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 28, AP.13, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530200, HARGHITA, ROMANIA

(540)

ROPPANT SZÉKELY CSÜRKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4975
C), roșu, gri deschis

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

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

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

───────

(210) M 2022 06846
(151) 29/09/2022
(732) VITADENT GARANTI SRL, ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 11A, BLOC G1,
ETAJ 5, AP. 32, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

ABUTMENT
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(531) Clasificare Viena:
16.01.04; 26.01.03; 26.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#a0ce60z), GRI (HEX #ACACAB), alb

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

9. Receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, aparatură didactică
audiovizuală, genţi adaptate pentru laptopuri,
cititoare de coduri de bare, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie),
carcase pentru telefoanele inteligente, şnururi
pentru telefonul mobil, aparate electrice
pentru comutare, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai
pentru citire), compact-disc playere, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
telefoane fără fir, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, rame foto
digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (APD), unităţi de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, afişaje numerice electronice, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare
codate, magnetice, cartele codate, aparate
de măsurare, videoproiectoare, portofele
electronice descărcabile, sisteme de poziţionare
globală (GPS), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate pentru calculatoare, laptopuri,
instrumente de măsurare, telefoane mobile/
celulare/telefoane celulare, modemuri, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri

medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, calculator tip notebook, pedometre,
playere media portabile, procesoare (unităţi
centrale de procesare)/unităţi centrale de
procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, computer game software, downloadable,
aparate de navigaţie prin satelit, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare audio,
aparate de transmitere a sunetelor, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere
a sunetelor, instrumente de localizare a
sunetului, calculatoare tip tabletă, materiale
didactice, protecţii pentru dinţi, transmiţătoare
pentru telefon, calculatoare client subţire (thin
client), aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
unităţi flash USB, ecrane video, telefoane
video, calculatoare purtabile, monitoare de
afişare video purtabile, instrumente şi aparate
de cântărire, seturi de date, înregistrate
sau descărcabile, scanere 3D, programe de
calculator descărcabile pentru tranzacții cu
criptomonede folosind tehnologie blockchain,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane mobile inteligente, software pentru
computere, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii de
birou), postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
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ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru

companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, servicii de
consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, administrare computerizată
a înregistrărilor și dosarelor medicale, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────
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(210) M 2022 06847
(151) 29/09/2022
(732) WINE CONNECTION HOLDING

S.A, DRUMUL SABARENI
NR.24-26, CLADIRE CORP
ADMINISTRATIV, ETAJ 2, BIROU
COD 1A204H, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WORLD OF WINE

(531) Clasificare Viena:
01.17.25; 11.03.02; 27.05.01

(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.

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06848
(151) 29/09/2022
(732) SC MOSAIC PROJECT SRL,

BOIANGIU NR 6, IASI, 700276,
IAȘI, ROMANIA

(540)

HOLT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
29.01.12

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

clase:
7. Utilaje agricole

───────
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(210) M 2022 06849
(151) 29/09/2022
(732) COMUNA NICULITEL, STR.

CENTRALA NR. 2, JUD. TULCEA,
COMUNA NICULIȚEL, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
Ansamblul Plai
de Dor Niculițel

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producţia de spectacole de
divertisment cu dansatori şi cântăreţi, prezentare
de concerte, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de spectacole de dans în direct,
producţie de spectacole de divertisment cu
dansatori, divertisment sub formă de spectacole
de dans în direct, cursuri de dans, organizare şi
coordonare de concerte, realizare, coordonare
şi organizare de concerte, organizare şi
coordonare de concerte muzicale, concerte
de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în
direct, organizare şi coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, producţie de
concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, divertisment de
tipul reprezentaţiilor de dans, furnizare de
cursuri de dans, organizare de spectacole
de dans, organizare de concursuri de dans,
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinţe
referitoare la divertisment, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferinţe, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizarea concursurilor de divertisment,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de interpretări muzicale, organizare de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de

cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizarea de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare şi prezentare
de spectacole în direct, reprezentaţii de muzică
live, organizarea de spectacole cu muzică în
direct, spectacole în direct susţinute de trupe
muzicale, reprezentaţii în direct susţinute de
grupuri muzicale, concerte în direct susţinute
de formaţii muzicale, şcoli de dans, servicii
educative în domeniul dansului, organizare
de concursuri de dans, spectacole de dans,
activităţi culturale, servicii culturale, coordonare
de activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea de spectacole de dans,
servicii oferite de studiouri de dans, demonstrații
de dans masculin, servicii de dansuri exotice,
exploatarea sălilor de dans, furnizare de instalații
pentru dans, furnizare de săli de dans, furnizare
de spații pentru dans, servicii oferite de
cluburile de dans, servicii oferite de sălile de
dans, producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, școli de
dans, cursuri de dans pentru adulți, cursuri
de dans pentru copii, instalații pentru dans și
gimnastică aerobică, furnizare de instruire în
domeniul dansului.

───────
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(210) M 2022 06850
(151) 29/09/2022
(732) CLAUDIA MARIA COVACI, STR.

THEODOR AMAN, NR. 4, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430424, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SD Shumy Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19

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

42. Servicii de design arhitectural, design
arhitectural.

───────

(210) M 2022 06851
(151) 29/09/2022
(732) FIRAST STORE SRL, STR. EMIL

GIRLEANU, NR. 7, BL. 55B, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

RADUS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, becuri cu led pentru
automobile.
12. Accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────
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(210) M 2022 06852
(151) 29/09/2022
(732) AREA CONSULT SRL, CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 129, AP.
18, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PIZZA DI NORDE
GRANDE AMORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 08.07.04; 26.11.03

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

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

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

───────

(210) M 2022 06853
(151) 29/09/2022
(732) MARIA-MAGDALENA EZEANU,

DRM. PADUREA PUSTNICU NR.
141A, CORP A, PARTER, AP. 2,
SECTOR 1, MUN. BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

imsol UP-TECH
YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285C, Pantone 310C, Pantone 294C),
alb, negru (Pantone BLACK 6C)

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

9. Sisteme avertizare anti-furt, respectiv:
CCTV, efractie, EAS, control acces, sistem
de protective cu fir, aparatura didactica
audiovizuala (simulator auto), carcase special
realizate pentru dispozitivele de redare imagine
(Totem), componente software pentru calculator,
descarcabile, aplicatii software pentru calculator,
descarcabile, aparate pentru procesarea datelor
(numerator de persoane), detectoare, servere
digitale, inclusiv monitoare sau dispozitive
digitale, incastrate in mobilier sau nu,
folosite pentru semnalizare, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afisaj
electronic, sisteme electronice de control
acces, tag-uri de proximitate electronice,
ecrane fluorescente, detectoare cu infra-
rosu, dispozitive de intercomunicare, terminale
interactive cu ecran tactil, incuietori electrice,
aparate pentru monitorizare, altele decat
cele medicale, monitoare, simulatoare pentru
conducerea si controlul vehiculelor, aparate de
transmitere a sunetelor, dispozitive electrice
pentru combaterea furturilor, aparate de testare
si selectare a televizoarelor, castilor audio,
electrocasnicelor, ecrane video.
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16. Benzi autoadezive pentru sisteme de
prevenire a furtului.
20. Mobila – mobilier specializat pentru
magazine.
37. Instalarea si repararea sistemelor de
avertizare anti-furt, respectiv: CCTV, efractie,
sisteme de protectie cu fir, EAS, montarea
cablurilor.
38. Transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor.
42. Computerizare in nori (cloud computering),
proiectarea de software, consultanta in domeniul
tehnologiei informatiei, dezvoltarea de platforma
de calculatoare.
45. Consultanta in ceea ce priveste securitatea
fizica.

───────

(210) M 2022 06854
(151) 29/09/2022
(732) PUIU DUMITRU RAILEANU,

STR. BAZARULUI NR. 2, BL.
GGN, SC. 4, AP. 101, JUDET
CONSTANTA, COSTINESTI,
907090, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CLUB HELENA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.02.02

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

41. Divertisment, servicii de cazino, pariuri și
jocuri de noroc, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi (discoteci).
43. Servicii oferite de baruri.

───────

(210) M 2022 06855
(151) 29/09/2022
(732) SMILE DENT SRL, STR. DIMITRIE

CANTEMIR NR.13, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

SmileDeNT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.10;
26.11.12

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

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii
medicale, servicii de clinică dentară,
stomatologie cosmetică, stomatologie pentru
copii, stomatologie chirurgicală, servicii
de stomatologie, respectiv: implantologie,
endodontie, protetica dentara, parodontologie,
ortodontie, servicii de albire a dinților, anestezie
dentară, consultații stomatologice, servicii de
igienă dentară, servicii de radiografie, consiliere
în domeniul stomatologiei.

───────
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(210) M 2022 06857
(151) 29/09/2022
(732) FEROTECH DISTRIBUTION SRL,

STR. TRANSILVANIEI, NR. 44,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BluPower

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 15.09.10

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,

dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2022 06858
(151) 29/09/2022
(732) FEROTECH DISTRIBUTION SRL,

STR. TRANSILVANIEI, NR. 44,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
BLUPOWER

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2022 06861
(151) 29/09/2022
(732) LAURENTIU SAPUN, STR.

MOVILEI, NR. 11B, AP.6, JUD.
BRAŞOV, MUN. SACELE,
BRAȘOV, ROMANIA
RARES GREAVU, STR. MORII,
NR. 608, AP. 28, JUD. BRAŞOV,
MUN. GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

ROSILO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.01; 07.01.14

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

clase:
37. Servicii de montaj pentru silozuri, servicii de
montaj mecanic fnc-uri si mori de cereale, servicii
de montaj si punere in functiune uscatoare
de cereale, servicii de montaj mecanic pentru
statii de biogaz, reparare de instalații și mașini
pentru biogaz, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile, consultanta in
constructii, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, construcții
de infrastructură, construcții de infrastructură

energetică, construcții de infrastructură civilă,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente pentru automatizarea silozurilor,
testare si punere in functiune automatizare siloz,
supervizarea montajului de silozuri.
42. Servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de inginerie pentru
proiectarea de utilaje, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de inginerie în materie
de proiectare de structuri metalice, proiectare
de instalatii electrice, servicii de inginerie
de infrastructură civilă, servicii de design de
infrastructură civilă.

───────

(210) M 2022 06862
(151) 29/09/2022
(732) BAMBINI SHOP LUXURY S.R.L.,

STR. DRAGOSLAVELE NR. 57,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2,SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

B BAMBINI SHOP FOR KIDS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, șepci, căciuli.

───────

(210) M 2022 06863
(151) 29/09/2022
(732) BOIT AURELIAN-ROLAND, PIAȚA

BIBICI MARGARETA, NR.3-4,
AP.3, JUDET ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
BOIT DANIELA-MARIA, PIAȚA
BIBICI MARGARETA, NR.3-4,
AP.3, JUDET ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
PETRICĂ-CORNEL IONUTESCU,
STR. TIMIȘ NR. 13, ET. 4, AP. 20,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BLVD. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 65, ET.
1, AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013812, ROMANIA

(540)

JAZZAR FESTIVAL
JAZZ ARAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.12; 26.11.13; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

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

41. Divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de baluri, organizarea de
evenimente cu muzică și dans live, organizarea
și dirijarea de concerte, pregătirea, organizarea
și programarea de banchete, petreceri și
evenimente mondene, furnizarea de bilete și
rezervări pentru banchete, petreceri, spectacole
și alte evenimente de divertisment.

───────

(210) M 2022 06864
(151) 29/09/2022
(732) STEFROS NDP SRL,

STR.DIMITRIE BOLINTINEANU,
NR.11, JUDET BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

NDP AMANET
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(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 03.03.15; 05.03.13; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
35. Servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, publicitate prin internet
pentru vânzare de bunuri mobile, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere: servicii
de publicitate, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate în
cinematografe, servicii de agenții de publicitate,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate
directă prin poștă, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
promovare și publicitate, publicitate radio și de
televiziune, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, servicii de publicitate și marketing,
publicitate pentru terți pe internet servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate furnizate prin
internet, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet.
36. Schimb de bani, împrumuturi (finanțare),
servicii de amanet, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2022 06865
(151) 29/09/2022
(732) DILUCA PROJECT S.R.L., STR.

AVRAM IANCU NR. 20, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DILUCA PROJECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

42. Servicii de inginerie și consultanță tehnică
legate de acestea.

───────
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(210) M 2022 06866
(151) 29/09/2022
(732) VALFURNITURE S.R.L., SAT

BOROD NR.11, JUD. BIHOR,
COMUNA BOROD, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

DUVAL FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
20. Scaune, scaune pentru baruri, scaune
pentru săli de mese, scaune ca mobilier
de birou, scaune ergonomice, scaune pliante,
scaune rabatabile, scăunele-leagăn, scaune de
conferință, perne pentru scaune, tapițerie pentru
scaune, scaune din metal, scaune de copii,
scaune cu ax, scaune sprijinite pe grinzi,
scaune cu spătar rabatabil, huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), mese, mese
consolă, mese cu banchete, mese cu piedestal,
mese cu înălțime reglabilă, mese de conferință,
tejghele (mese), mese cu suport, birouri și
mese, baze pentru mese, extensii pentru mese,
mese din marmură, mese de expunere, mese
de picnic, mese din metal, mese din mozaic,
mese laterale, mese pentru săli de mese, mese
pliante, mobilă antichizată, mobile de birou,
mobilier combinat, mobilier convertibil tapițat,
mobilier de exterior, mobilier de grădină, mobilă
stil antic, reproducere, mobilă superpozabilă,
mobilier din lemn, mobilier din piele, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, mobilier baie,
mobilier de baie modular, mobilă de toaletă
incluzând lavoare, oglinzi de baie, mobilier

pentru animalele de companie, clanțe din lemn,
cârlige nemetalice.

───────

(210) M 2022 06867
(151) 29/09/2022
(732) NECESARO SHOP S.R.L., STR.

ARON DENSUSIANU NR. 3, AP.2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400428, CLUJ, ROMANIA

(540)

necesa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04

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

8. Cuțite, furculițe și linguri, aparate de ras.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 06868
(151) 29/09/2022
(732) OUDISH INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. NICOLAE IORGA NR. 51,
AP.38, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

OUDISH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.04;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.13

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

4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări plutitoare, lumânări
(iluminat), lumânări votive, lumânări pentru
masă, lumânări tip pastilă, aranjamente din
lumânări, lumânări din soia, lumânări în cutii
metalice, lumânări pentru absorbirea fumului,
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări cu
aromă de mosc.

───────

(210) M 2022 06869
(151) 29/09/2022
(732) GENECEUTICA S.R.L.,

SAT OSTRATU, STRADA
ANEMONEI NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Arthrobilong

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 06870
(151) 29/09/2022
(732) GENECEUTICA S.R.L.,

SAT OSTRATU, STRADA
ANEMONEI NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Arthrobiotic

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 06871
(151) 29/09/2022
(732) INFLUENTIAL TECH SHOP S.R.L.,

STR. DACILOR, NR. 11, JUDET
CARAS SEVERIN, CARANSEBES,
325400, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)
INFLUENTIAL TECH

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,

suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
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bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2022 06874
(151) 29/09/2022
(732) CRIBA PROIECT SRL, STRADA

DUZILOR, NR. 2, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

criba proiect

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.01;
29.01.01; 29.01.08

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

clase:
42. Servicii de planificare arhitecturala si
urbana, proiectare tehnică, proiectare de
case, proiectare de hoteluri, proiectare de
construcții, proiectare de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, servicii de proiectare
a caselor, servicii de proiectare a clădirilor,
proiectare de săli de expoziție, planificare și
proiectare de baze sportive, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii arhitecturale pentru proiectare de clădiri
comerciale, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
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de clădiri cu birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri.

───────

(210) M 2022 06875
(151) 29/09/2022
(732) ASOCIAŢIA CLUJUL COMOARĂ

- KINCSES KOLOZSÁR
EGYESÜLET, STRADA IULIU
MANIU 2/5, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400095, CLUJ,
ROMANIA

(540)
KMN 365

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

9. Materiale înregistrate.
16. Hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
42. Servicii it.

───────

(210) M 2022 06876
(151) 29/09/2022
(732) AQUA QUALITY SYSTEMS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 15H, BL. 2,
SC. 3, ET. 9, AP. 268, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL.
ST2, SC. B, AP. 46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
11. Aparate de distribuire a apei purificate și
răcite, aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, purificatoare apa.
37. Service de urgență la instalațiile de furnizare
a apei, intretinere si service a
purificatoarelor de apa,si a altor aparate de apa.

───────
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(210) M 2022 06877
(151) 29/09/2022
(732) FUNDATIA C.I.D.-ROMANIA

(CHILDREN IN DISTRESS - COPII
IN DIFICULTATE), STR. RADU DE
LA AFUMATI NR. 16, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020667, ROMANIA

(540)

CASA DINTRE BRAZI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.07.23; 05.01.10

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#b3c9ba), verde (HEX #287500,
#333230), negru

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

41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de ingrijire sanitara si de infrumusetare pentru
oameni si animale, servicii de agricultura,
acvacultura, horticultura si silvicultura.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protectia fizica a bunurilor materiale
si a persoanelor, servicii personale si sociale
prestate de terti pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06878
(151) 29/09/2022
(732) GLOBAL OPTIX PARTNER S.R.L.,

BD. NICOLAE IORGA, NR. 24,
PARTER, BL. C1, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, 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)

2SEE OPTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.04.01

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

clase:
3. Soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
5. Soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții neutralizante pentru lentilele de contact.
9. Rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
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și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari.
35. Servicii de agenție de import și export,
servicii ale agențiilor de import, marketing
promoțional, marketing de produse, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
regruparea în avantajul terţilor a soluțiilor
pentru curățarea lentilelor de ochelari, lavete
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon

pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi 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 prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame
de ochelari nemontate, rame pentru ochelari
de soare, rame din metal pentru ochelari,
rame din plastic pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-
o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
lentile corectoare (optică), ochelari cu lentile
polarizate, tocuri de ochelari, tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, cordoane
pentru ochelari, etuiuri de ochelari, lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare,
suporturi de nas pentru ochelari, pernuțe de nas
pentru ochelari, cârlige de ureche antialunecare
pentru ochelari, pernițe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, cârpe de curățat din microfibre,
lavete pentru șters lentile, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
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material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la
soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de
contact, soluții pentru hidratarea lentilelor de
contact, soluții neutralizante pentru lentilele de
contact,rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei,soluții pentru
curățarea lentilelor de contact, soluții pentru
sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de
contact, soluții pentru hidratarea lentilelor de
contact, soluții neutralizante pentru lentilele de
contact,rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere

și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de
ureche antialunecare pentru ochelari, pernițe
din silicon pentru nas, pentru ochelari, cârpe
de curățat din microfibre, lavete pentru șters
lentile, furnizarea de informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile, servicii de
informatii comerț furnizate online prin internet
sau o retea globala de calculatoare, cu privire
la soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact,
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soluții pentru dezinfectarea lentilelor de
contact, soluții pentru hidratarea lentilelor de
contact, soluții neutralizante pentru lentilele de
contact,rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri
de ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri
de ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru
ochelari de soare, suporturi de nas pentru
ochelari, pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige
de ureche antialunecare pentru ochelari, pernițe
din silicon pentru nas, pentru ochelari, cârpe
de curățat din microfibre, lavete pentru șters
lentile, conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
publicitate, publicitate online într-o reţea
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, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de distribuție, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, depozitare
de ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
rame de ochelari, transport rutier de ochelari,
ochelari de soare, lentile de contact, rame de
ochelari, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.
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clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și
de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, materiale înregistrate,
magneti, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
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digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, aparate
de copiere, amplificatoare pentru claviaturi,
amplificatoare pentru vehicule, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a
cardurilor de credit (periferice de calculator),
aparate de control multiport, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate
de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate și
instrumente de codificare și decodare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, aparate telematice, aparate
terminale telematice, aparatură de codificare,
atenuatori, becuri indicatoare pentru aparate
de telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), benzi
magnetice (aparate de demagnetizare pentru
-), blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, cartele telefonice cu credit,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), codificatoare, codificatoare magnetice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
codoare optice, compensatoare cu amplificator
dublu, compresoare de semnal, conectori
multimedia pentru vehicule, convertoare
analogice, convertor analog-digital, convertoare
de foarte înaltă frecvență, decodificatoare
electronice, decodoare, decodoare de
semnal, demultiplexoare, dicționare electronice,
digitizoare, digitizoare electronice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive de automatizare
pentru locuințe, dispozitive de codificare,
dispozitive de decodificare, dispozitive de
imagistică de uz științific, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, dongle de interfață
multimedia de înaltă definiție, doze de
redare pentru aparate de telecomunicații,
echipamente de comunicare, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, emițătoare optice, etuiuri pentru

telefoanele celulare, expansoare audio, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (lcd),
generatoare de date temporale, hub-uri pentru
automatizarea caselor, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare dvd,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri tft-lcd (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide),
polițe adaptate pentru fixarea de hardware
pentru telecomunicații, potențiatoare optice,
preamplificatoare, procesoare de modulație
prin impulsuri codificate, procesoare de voce,
procesoare de vorbire, receptoare (pentru
aparate de telecomunicație), receptoare optice,
repetoare cu porturi multiple, scanere cu
intrare și ieșire digitală, senzori tactili
pentru ecranele capacitive, sintetizatoare de
frecvențe, sintonizatoare amplificatoare, sistem
de automatizare pentru clădiri, sisteme de
automatizare pentru case, stilouri magneto-
optice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi
fara fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
decodificare electronice, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
adaptoare usb, adaptoare pentru carduri de
memorie flash, agende digitale, aparate de
stocare pentru programe informatice, aparate
de înregistrare de casete, aparate electronice
pentru identificarea animalelor, aparate pentru
curățarea mediilor de date magnetice și optice,
aparate pentru stocarea computerizată a datelor,
benzi audio cu muzică, benzi audio digitale
fără conținut, benzi audio neînregistrate, benzi
care conținînregistrări audio, benzi codificate,
benzi de calculator, benzi de casete audio
neînregistrate, benzi de identificare (codificate),
benzi fără conținut pentru stocarea de date de
calculator, benzi magnetice, benzi magnetice
de calculator fără conținut, benzi magnetice
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de identificare, benzi magnetice neînregistrate
pentru magnetofoane, benzi magnetice pentru
înregistrare, benzi magnetice pentru înregistrări
audio, benzi muzicale, benzi neînregistrate,
benzi pentru înregistrare de sunet, benzi pentru
înregistrarea sunetului, benzi preprogramate,
benzi video, benzi video goale, brățări
de identificare codate electronic, brățări de
identificare magnetice și codificate, carcase
carduri de memorie, carcase de protecție
pentru discuri magnetice, carcase pentru dvd-
uri, carcase pentru compact-discuri, carcase
pentru dischete, carduri bancare (codificate
sau magnetice), carduri bancare codificate,
carduri bancare cu codificare magnetică, carduri
bancare tipărite (codificate), carduri bancare
tipărite (magnetice), carduri codate magnetic
pentru transportul de date, carduri codificate
folosite la transferul electronic de fonduri, carduri
codificate magnetic pentru cadouri, carduri
codificate utilizate pentru tranzacțiile financiare
efectuate prin transfer electronic, carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacțiilor
la punctele de vânzare, carduri cu bandă
magnetică, carduri cu cip electronic codificate,
carduri cu memorie read only (rom), carduri de
control al accesului (codificate sau magnetice),
carduri de credit codificate, carduri de credit
codificatemagnetic, carduri de credit magnetice,
carduri de credit preplătite codificate, carduri
de debit codificate magnetic, carduri de debit
pentru retragerea de numerar (imprimate,
cu bandă magnetică), carduri de fidelitate
codificate, carduri de identitate electronice,
carduri de membru codificate, carduri de
memorie, carduri de memorie secure digital
(sd), carduri de memorie flash, carduri de
memorie pentru aparate de jocuri video,
carduri de memorie pentru aparate foto, carduri
de numerar (codificate), carduri de numerar
(magnetice), carduri de plastic codificate,
carduri de plată codificate magnetic, carduri de
plată codificate preplătite, carduri de plată cu
codificare magnetică, carduri electronice cu cip
fără conținut (carduri inteligente fără conținut),
carduri electronice pentru procesare de imagini,
carduri imprimate (codificate), carduri imprimate
(magnetice), carduri inteligente codificate,
carduri inteligente fără conținut, carduri laser,
carduri magnetice ca medii de stocare de date,
carduri magnetice codate, carduri magnetice
de plată, carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor, carduri
multifunctionale pentru servicii financiare,
carduri pentru cadouri codificate, carduri tipărite
pentru numerar (codificate), cartele codificate,
cartele codificate cu caracteristici de securitate
pentru identificare, cartele codificate pentru

accesarea software-ului de calculator, cartele cu
date înregistrate electronic, cartele de extindere
a memoriei, cartele usb goale, cartele de
identitate codificate, cartele de pontaj (citite de
aparate), cartele de pontaj (codificate), cartele
de pontaj (magnetice), cartele magnetice de
identificare, cartele optice, cartele telefonice
codificate, cartele telefonice preplătite, codate
magnetic, cartonașe de colecție codate, care
pot fi citite de aparat, cărți de credit, cărți
de credit (codificate), cărți de credit cu
bandă magnetică, cărți de credit magnetice,
cărți de identitate biometrice, cartonașe de
colecție magnetice, cartușe (software) pentru
calculatoare, cartușe cu memorie read only
(rom), cartușe de inserat (electrice), cartușe
de inserat electronice, cartușe pentru jocuri
de calculator (software), casete audio, casete
audio cu bandă, casete audio digitale, casete
audio neînregistrate, casete cu bandă, casete
de date, casete de jocuri pe calculator, casete
muzicale, casete pentru jocuri video, cd-rom-uri
fără conținut pentruînregistrare audio sau video,
cd-uri audio, cd-uri goale, casete video, casete
videoneînregistrate, cipuri electronice cu circuite
integrate de memorie, circuite electronice de
memorie, cititoare (aparatură pentru procesarea
datelor), compact discuri, componente hardware
cu memorie, controlere pentru discuri dure,
cutii adaptatepentru stocarea de discuri de
software de calculator, diapozitive pentru
retroproiectoare, dischete goale, dischete pentru
calculator fără conținut, discuri audio, discuri
audio digitale, discuri audio fără conținut, discuri
care pot fi citite cu laser, discuri codificate, discuri
compacte (audio-video), discuri compacte cu
lectură laser (cd-rom-uri), discuri compacte de
date, discuri compacte laser, discuri compacte
preînregistrate, discuri compacte preînregistrate
cu jocuri, discuri compacte video, discuri
compacte înregistrate, discuri compacte și cd-
rom-uri interactive, discuri cu jocuri de calculator,
discuri cu laser reînregistrate cu muzică, discuri
cu memorie, discuri cu memorie read only
(rom), discuri de calculator, discuri de calculator
goale, discuri de picup, discuri dure, discuri dure
magnetice, discuri flexibile, discuri fonografice,
discuri goale, discuri holografice, discuri laser
pentru utilizare în stocarea de muzică, discuri
laser preînregistrate, discuri înregistrabile cu
laser, discuri laser preînregistrate conținând
jocuri, discuri magnetice, discuri magnetice
goale, discuri magnetice neînregistrate,
discurimagnetice optice, discuri neînregistrate,
discuri optice, discuri optice cu înregistrări audio,
discuri optice goale, discuri pentru jocuri video,
discuri pentru stocarea de date, discuri pentru
înregistrări audio, discuri vinil (lp-uri), dispozitive
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cu memorie, dispozitive cu memorie pentru
stocare, dvd-uri, dvd-uri fără conținut, dvd-uri
inscriptibile fără conținut, dispozitive cu memorie
tampon (hardware de calculator), dispozitive
de memorie, dispozitive de memorie de
firmware, dispozitive de memorieflash portabile,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive de redare pentru casete, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de stocare de informații (electrice sau
electronice), dispozitive de înregistrare pe suport
magnetic, etichete autocolante (magnetice),
etichete care conțin informații înregistrate
sau codificate electronic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate magnetic,
etichete care conțin informații înregistrate sau
codificate optic, etichete codificate autoadezive,
etichete cu cipuri rfid integrate, etichete cu
coduri scanabile, etichete de identificare (care
pot fi citite de aparate), etichete de identificare
(codificate), etichete magnetice de identificare,
etichete pentru coduri de bare, codate, etuiuri
pentru dispozitive de stocare de muzică, film
holografic, filme pentru înregistrarea sunetelor,
hard discuri pentru calculatoare fără conținut,
hardware conectabil prin magistrală serială
universală (usb), hardware de stocare în rețea
(nas), holograme, huse pentru cd-uri, huse
pentru casete video, huse pentrudiscuri de
calculator, magnetofoane, mașini de birou cu
cartele perforate, medii care pot fi citite de
calculator, medii de stocare digitale, medii
optice de înregistrare, memorie flash, memorii
cu semiconductoare, memorii de circuite
integrate, memoriielectronice, înregistrări de
sunet, înregistrări digitale, memorii usb,
memorii usb (neînregistrate), memorii externe
pentru telefoane celulare, memorii nevolatile,
memorii optice, memorii volatile, microfilme,
microfișe, mijloace de stocare electronice,
module de extensie a memoriei, module de
memorie, pașapoarte biometrice, pașapoarte
electronice, plăci de memorie, plăci holografice,
portofele electronice descărcabile, produse
pentru curățarea capetelor de redare pentru
casete audio, programe pentru procesarea
datelor înregistrate pe suporturi de datelizibile
electronic, recipiente de stocare adaptate pentru
casete audio, recipiente de stocare adaptate
pentru casete video, recipiente de stocare
adaptate pentru discuri compacte, role pentru
filme, seturi de cartușe destinate utilizării
cu aparate de jocuri electronice, stick usb
tip carte de credit, stickuri de memorie,
stocare în rețea (nas), suporturi adaptate
pentru discuri compacte, suporturi de date,
suporturi de date care pot fi citite de mașini,
suporturi de date cu microcircuit, suporturi

de date electronice, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de date
magnetice care conțin programe informatice
înregistrate, suporturi de date optice cu
programe informatice înregistrate, suporturi de
date pentru calculatoare, care conțin software
înregistrat, suporturi de informație (codificate sau
magnetice), suporturi de informație (electrice
sau electronice), suporturi de informații care
pot fi citite de mașini, suporturi de stocare a
datelor, suporturi de înregistrare (magnetice),
suporturi de înregistrare (optice), suporturi
de înregistrare analogice goale, suporturi
de înregistrare electromagnetică, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
suporturi de stocare analogice goale, suporturi
de stocare pentru discuri de calculator, suporturi
digitale de înregistrare, suporturi magnetice
de date, suporturi magnetice de înregistrare,
suporturi magnetice pentru înregistrare de date
(goale), suporturi optice de date, suporturi
pentru depozitarea discurilor, adaptate, suporturi
pentru programe (magnetice), suporturi pentru
programe (optice), suporturi pentru înregistrări
sonore, unități de bandă magnetică pentru
computere, unități de benzi magnetice, unități
de disc fix, unități de disc pentru computere
(informatică), unități de discuri flexibile, unități
de discuri magnetice, unități de hard disk,
unități de hard disk magnetice, unități de
memorie electronice, unități de memorie
semiconductoare, unități de recuperare pentru
protecția datelor, unități de stocare (ssd), unități
de stocare hibride (sshd), unități de stocare
pentru unități de discuri dure în miniatură, unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile cu
telefoanele mobile, unități optice pentru stocarea
datelor, unități pentru copii de siguranță pentru
calculatoare, unități pentru dischete, unități
pentru discuri, video discuri, agende personale
computerizate, analizoare cu canale multiple,
analizoare de cromatogramă pentru uz științific
sau de laborator, analizoare de energie electrică,
analizoare de gaze de ardere, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, analizoare
de spectre, altele decât pentru uz medical,
analizoare fotometrice (altele decât cele pentru
uz medical), analizoare pentru determinarea
acidității, analizoare petrochimice, analizoare
prin fluorescență, analizoare spectroscopice de
fotoelectroni (nu de uz medical), analizoare
universale de perturbații, aparate de codificare
mecanizate, aparate de interfață pentru
calculatoare, aparate de măsurare a curenților
de aer, aparate de prelucrare a sunetului,
aparate de procesare audio, aparate de testare
a curenților de aer, aparate de traducere în
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limbi străine, aparate electronice de codare,
aparate electronice pentru analizarea culorilor,
aparate optice de recunoaștere a caracterelor,
aparate pentru analiza aerului, aparate pentru
analiza alimentelor, aparate pentru analize
fizice (altele decât cele pentru uz medical),
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, aparate pentru citirea discurilor
optice, aparate pentru diagnosticarea motorului,
aparate pentru fixarea imaginilor, aparate pentru
prelucrarea datelor în timp real, aparate
și instrumente pentru reproducerea datelor,
aparatură pentru traduceri, asistente personale
digitale (pda), asistenți digitali personali
sub forma unui ceas demână, calculatoare
electronice, calculatoare electronice de birou,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carduri pentru porturi usb,
cartelecontinand microprocesoare, cititoare de
benzi magnetice, cititoare de carduri cu cip,
cititoare de carduri cu circuite integrate,
cititoare de carduri de memorie secure
digital (sd), cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri inteligente, cititoare
de carduri magnetice codate, cititoare de
carduri pentru cărți de credit, cititoare de
cartele, cititoare de cartele electronice, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști pentrurealitate virtuală, cititoare de
coduri de bare, cititoare de discuri optice,
cititoare optice de caractere, cititoare pentru
cardurile de memorie, codificatoare liniare,
controlere logice programabile, convertizoare
de măsuri, convertoare metrice, convertor
valutar electronic, corectoare ortografice
electronice, costume dotate cu senzori, cuploare
(echipamente de procesare a datelor), cuploare
(informatică), dicționare electronice portabile,
difuzoare inteligente, digitizoare audio, dispozitiv
de analiză pentru gaze reziduale, dispozitive
de citire de cartele usb, dispozitive de
analiză cu raze x (altele decât cele de
uz medical), dispozitive de codificare cu
comandă vocală, dispozitive de comandă
vocală, dispozitive de extragere a datelor,
dispozitive de recunoaștere vocală, dispozitive
de schimb de date, dispozitive de înregistrat
compact-discuri, dispozitive electronice de
editare a textelor, dispozitivepentru analize
fizice (altele cele decât pentru uz medical),
dispozitive pentru citirea cardurilor, dispozitive
pentru conversia de date, dispozitive pentru
înregistrarea cdrom- urilor, distribuitoare de
bilete, dispozitive pentru procesarea datelor,
dispozitive pentru recunoașterea caracterelor,
dispozitive pentru verificarea ortografiei,

dispozitive periferice de calculator, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
dispozitive portabile de traducere, dispozitivie
cititoare de carduri magnetice codificate,
echipamente de prelucrare a vocii, echipamente
de procesare a datelor, echipamente de
procesare a textelor, echipamente electronice
pentru prelucrareainformațiilor, generatoare
electronice de numere, hardware pentru
realitate virtuală, huse de protecție pentru
asistenți personali digitali (pda-uri), huse pentru
asistenți digitali personali (pda-uri), huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, inscriptoare de discuri
compacte, instrumente matematice, instrumente
pentru analizarea fotografiilor, instrumente
pentru verificareacaracterelor, mașini contabile,
mașini de calcul pentru contabilitate, mașini
de controlat bilete electronice, mașini de
facturat, mașini de votat, mănuși dotate cu
senzori, înregistratoare de cd-uri, ochelari de
realitate virtuală, oscilografe pentru verificarea
motoarelor, panouri digitale, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, personal
digital assistant (pda), procesoare de date,
procesoare detext, procesoare satelit, răcitoare
pentru procesoare pentru aparatele de
procesare a datelor, scaner de mână, scanere
(echipamente pentru procesarea datelor),
scanere pentru coduri de bare, servere
pentru automatizarea locuinței, sintetizatoare
de imagine, terminale de plată, dispozitive
de distribuire și sortare a banilor, sisteme
computerizate de analiză a motoarelor de
vehicule, sisteme cu răspuns vocal, sisteme
de control electronice, sisteme de procesare
a vocii, sisteme de procesare de date,
sisteme electronice de comandă pentru mașini,
stabilizatoare de imagine, tablete grafice digitale,
terminale de date, terminale de ieșire de
date, terminale de intrare de date, terminale
pentru coduri de bare, terminale pentru
prelucrarea datelor, traductoare de măsură,
unități centrale de prelucrare (electric), unități
centrale de procesare (electronice), unități
centrale de procesare pentru calculatoare,
unități pentru discuri optice, vocodere, adunat
(mașini de -), calcul (discuri de -), calculatoare
de buzunar, calculatoare electronice de
buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
discuri de calcul, dispozitive de calculat,
numărători, rigle de calcul circulare, aparate
de calculator pentru citirea la distanță a
contoarelor, calculatoare centrale, calculatoare
cuantice, calculatoare de buzunar pentru
luarea de notițe, calculatoare de proces,
calculatoare de tip all-in-one, calculatoare
folosite cu biciclete, calculatoare folosite
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la gestionarea datelor, calculatoare pentru
comunicații, calculatoare pentru scufundări
subacvatice, calculatoare pentru vehicule
autonome, calculatoare personale, calculatoare
personale care includ software privind informații
legate de dietă, calculatoare personale de
buzunar, componente și piese de calculator,
calculatoare portabile, calculatoare portabile
de greutate și dimensiuni mici, calculator
accesat la distanță de pe un server central,
calculator de bord, componente hardware
pentru calculatoare, computere, computere de
bord, computere de bord pentru automobile,
computere de mână, computere de purtat la
mână, computere mobile, computere portabile,
cutii flip pentru calculatoare tabletă, ecrane
tactile pentru computere, foliide protecție pentru
tablete, genți adaptate pentru laptopuri, genți de
transport pentru calculatoare portabile, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, hardware de calculator
pentru accesare și transmisie de date la distanță,
hardware de calculator pentru compilare de date
de localizare, hardware de calculator pentru
controlul iluminatului, hardware de calculator
pentru culegerea de date de localizare,
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio,video și digitale, hardware
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware de
calculator pentru procesare de semnale audio
și video, hardware de calculator pentru realitate
augmentată, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware
pentru calculator, hardware pentru jocuri și
jocuri de noroc, hardwarepentru server de acces
la rețea, hardware pentru sisteme electronice
de asistență la condus, huse adaptate pentru
calculatoare netbook, huse adaptate pentru
calculatoare notebook, huse din piele pentru
tablete, huse pentru calculatoare de tip laptop,
huse pentru calculatoare tabletă, huse pentru
laptopuri, huse pentru tablete, huse pentru
tastaturi de calculator, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, micro-computere,
microcalculator stick, microcipuri (hardware
pentru calculatoare), minicalculatoare, netbook-
uri (calculatoare), ochelari inteligenți, palmtop-
uri, scanere (aparate) pentru efectuarea de
diagnoze auto, servere cloud, servere de
internet, servere de intranet, servere de
comunicații (hardware de calculator), servere de
fișiere, servere de rețea, servere informatice,
servere pentru baze de date informatizate,
servere pentru găzduirea site-urilor web, servere
pentru poșta electronică, servere pentru rețele
informatice, sisteme de calculator interactive,

sisteme informatice, stație de cuplare pentru
calculatoare, stații de andocare pentru laptop,
stații de andocare pentru tablete, stații de
lucru(calculatoare), stații de lucru (echipament
de calculator), stații de lucru utilizate
pentru proceduri chirurgicale, supercalculatoare,
suporturi de montare pentru hardware de
calculatoare, suporturi pentru echipamente de
calculator, tablete, tablete digitale, tablete
grafice, terminale computerizate pentru uz
bancar, terminale usoare de birou (thin client),
unități centrale de prelucrare (procesoare),
acceleratoare video grafice, adaptoare de
carduri pentru calculator, adaptoare de rețele
informatice, agende organizatoare electronice,
aplicații pentru circuite specifice integrate,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri cu cip electronic,
carduri cu microprocesor, carduri de expansiune,
carduri de extensie pentru calculatoare, carduri
de extensie pentru microcalculatoare, carduri
de interfață pentru aparate de prelucrare a
datelor, carduri de interfață pentru calculatoare,
carduri de interfață pentru echipament de
procesare a datelor sub formă de circuite
imprimate, carduri ram (memorie cu acces
aleatoriu), carduri de memorie cu circuit integrat,
carduri de memorie flash preînregistrate,
carduri grafice, carduri pentru modeme de
fax pentru calculatoare, cartele suplimentare
pentru calculatoare, cartele video, ceasuri
pentru unități centrale de procesare (cpu),
chipset-uri de calculator, chipset-uri, chipset-uri
de calculator destinate utilizării la transmisia
de date către și de la o unitate centrală
de procesare, cipuri de calculator, cipuri
de multiprocesor, circuite integrate pentru
îmbunătățirea afișării grafice și video, circuite
logice, cititoare de compact-discuri folosite la
calculatoare, componente electronice pentru
calculatoare, componente pentru calculatoare,
controlere pentru calculatoare, controlere pentru
matrice raid, controlere videografice, coprocesor
matematic, disipatoare de căldură destinate
utilizării în calculatoare, disipatoare termice,
dispozitive cu memorie utilizate cu aparatele
de procesare de date, dispozitive de indicare
electronice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de intrare pentru urmărirea mișcărilor, dispozitive
de redare pentru discuri compacte, dispozitive
pentru controlul mișcării, dulapuri adaptate
pentru calculatoare, duplicatoare de disc fix,
generatoare cu ceas pentru calculatoare,
huse adaptate pentru calculatoare, interfețe
electronice pentru platforme de simulatoare
de mișcare, magistrale de calculator, memorii
pentru echipamente de procesare de date,
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memorii semiconductoare, memorii tampon,
microprocesoare, microprocesoare securizate,
modeme interne, modemuri, module de intrare/
ieșire analogice, module de intrare/ieșire digitale,
module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (iot), module informatice, nuclee
ale microprocesoarelor, plăci anexe pentru
calculator, plăci cu circuite imprimate adiționale,
plăci cu circuite imprimate pentru calculatoare,
plăci de accelerare multimedia, plăci de
accelerare pentru calculator, plăci de bază, plăci
de bază pentru calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, plăci de interfață de
calculator, plăci de rețea, plăci de sistem
(plăci de bază), plăci de sunet, plăci fiică,
plăci grafice pentru calculatoare, plăci pentru
pc, plăci pentru unități centrale de procesare,
porturi paralele de calculator, porturi seriale
pentru calculator, procesoare (unități centrale
de prelucrare), procesoare pentru aplicații,
răcitoare cu lichid pentru procesoare, set
de cipuri grafice de înaltă definiție, sisteme
de comandă cu microprocesor, sisteme pe
cip (soc), subansambluri pentru calculator,
unități centrale de procesare, unități centrale
de procesare pentru procesarea informațiilor,
datelor, sunetelor sau imaginilor, unități de cd-
rom, unități de disc externe pentru calculatoare,
unități de interfață pentru magistrale de date,
unități de procesare grafică (gpu), unități
hard disk portabile pentrucalculatoare, unități
pentru discuri digitale, ventilatoare de răcire
pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centralede procesare (cpu), amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, aparate
de codare a cardurilor de credit (dispozitive
periferice pentru calculatoare), aparate și
instrumente de desen adaptate pentru utilizarea
cu calculatoare, boxe de calculator, carcase
pentru dispozitive de stocare de date, carduri
pentru pc, componente de calculator periferice
fără fir, controlere de interfață digitală pentru
instrumente muzicale sub formă de interfețe
audio, costume haptice, nu de uz medical,
creioane electronice (pentru unități de afișaj
vizual), căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, căști neurale, nu de uz medical,
căști neuronale, nu de uz medical, căști
pentru jucat jocuri video, creioane optice,
creion electronic (creioane optice), creion
optic (stylus) pentru calculatoare, cutii de
transport special adaptate pentru imprimante
de calculator, dispozitiv de indicare cu bilă
pentru calculator (trackball), dispozitive de
control pentru tastatura de calculator, dispozitive

de intrare pentru calculatoare, dispozitive
de intrare pentru mutarea cursorului pe
ecranul calculatorului (trackball), dispozitive de
sprijin pentru încheietura mâinii folosite de
utilizatorii de mouse-uri de calculator, dispozitive
pentru introducerea datelor și comenzilor
cu bilă rotitoare, echipamente de telefonie
prin calculator, ecrane, ecrane de computer,
filtre anti-reflex pentru ecrane de calculator,
filtre pentru ecrane de afișare adaptate
pentru utilizarea la ecrane de calculator,
filtre pentru ecrane de afișare, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea
lacalculatoare tabletă, filtre pentru ecrane de
calculator, filtre pentru monitorul calculatorului,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-playere,
huse pentru dispozitive de stocare de date,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
imprimante pentru calculator, joystickuripentru
calculatoare, nu pentru jocuri video, joystick-
uri pentru calculator, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, monitoare, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare
comerciale, mouse (periferice de calculator),
mouseuri(informatică), mouse-uri de calculator,
mouse-uri de calculator fără fir, mouse-uripentru
computer, mouse-uri scaner, piciorușe de
schimb pentru mouse, rame pentrumonitoarele
de calculator, rezemătoare pentru braț folosite
la calculator, scaneremobile pentru documente,
stații de andocare electronice, stilouri capacitive
pentru dispozitive cu ecran tactil, stilouri cu
vârf conductiv pentru dispozitive cu ecran
tactil, stilouri electronice, stilusuri pentru ecrane
tactile, suporturi adaptate pentrucalculatoare
tabletă, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi de mouse, suporturi de răcire pentru
laptopuri, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, suporturi de încheietură
pentru tastaturi, suporturi pentru încheietura
mâinii pentru utilizarea computerului, suporturi
pentru încheietura mâinii, folosite de utilizatorii
de calculatoare, suporturi pivotante pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, tastaturi decalculatoare,
tastaturi de calculator, tastaturi multifuncționale
pentru calculatoare, tastaturi pentru tablete,
taste pentru tastatură de calculator, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, terminale
cu taste, terminale de afișare grafică,
terminale de date vizuale, terminale grafice,
terminale informatice, terminale interactive,
terminale pentru afișare de informații, terminale
pentru poșta electronică, touchpad-uri pentru
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calculatoare, unități de afișaj vizual, unități de
afișaj vizual computerizat, unități multidisc pentru
computere (juke-box).
16. Agende, agende datate, agende de
birou, agende de buzunar, agende de
planificare pentru birou, agende de telefon,
agende de întâlniri, agende personale, agende
săptămânale, aparate de intercalat pentru birou,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
și accesorii educative, articole pentru birou,
autocolante (articole de papetărie), benzi de
calculator din hârtie, nescrise, utilizate pentru
înregistrarea programelor, benzi din hârtie
pentru mașini de calcul, benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, benzi
impregnate cu cerneală pentru mașinile de
reprodus documente, birou (articole de -) (cu
excepția mobilelor), blocnotesuri, blocnotesuri
pentru notițe, broșuri, broșuri cu program pentru
colecționat, broșuri referitoare la jocuri, broșuri
tipărite, caiete, calculator (benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de -),
calendare, calendare de buzunar, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri educative, carduri perforate pentru
înregistrarea de programe de calculator, carnete,
carnete cu informatii, carnețele, carnețele
pentru notat scorul la jocuri, cartele pentru
înregistrarea scorului, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cartonașe
de indexare, cartonașe informative tipărite,
cataloage, cataloage referitoare la software
de calculator, cursuri tipărite, documente de
prezentare tehnica, echipament pentru educație/
învățământ, fișe (papetărie), fișe cu date,
fișe cu informații, fișe pentru sintetizarea
informațiilor, fișiere, ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), ghiduri
de studiu, jurnale, jurnale și agende, lecții
tipărite, manuale de informatică, manuale de
instrucțiuni, manuale de instrucțiuni pentru
jocurile de calculator, manuale de instrucțiuni
referitoare la software de calculator, manuale
de referință pentru calculator, manuale de
referință pentru componente hardware, manuale
de utilizare pentru calculatoare, manuale de
utilizare pentru componente hardware, manuale
de utilizare pentrusoftware de calculator,
manuale didactice, manuale pentru software de
calculator, manuale pentru utilizare software,
mașini de birou, manuale tipărite, manualele
de utilizare, materiale de instruire tipărite,
materiale de predare tipărite, materialeeducative
și didactice, materiale imprimate, materiale
tipărite pentru instruire, materiale tipărite pentru
instruire în domeniul telecomunicațiilor, notițe

tipărite pentru seminare. agende cu index,
anuare (publicații tipărite), buletine (materiale
tipărite), buletineinformative, caiete de activități
individuale, cărți cu indicii pentru jocuri pe
calculator, carti cu informatii, cărți de date,
ghiduri de strategie pentru jocuri pe calculator,
ghiduri de strategie pentrujocuri video, manuale,
periodice, publicații imprimate în domeniul
calculatoarelor, reviste care conțin jocuri video
și pe calculator, reviste de calculatoare, reviste
(publicații periodice), reviste generaliste, reviste
pentru fani, reviste profesionale, serii de
cărți cu indicii pentru jocuri pe calculator,
caiete de exerciții, cărțieducative, ghiduri
tipărite pentru activitatea de predare, material
didactic (cu excepțiaaparatelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materialedidactice din hârtie,
materiale educative tipărite, materiale tipărite de
cursuri prin corespondență.
42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
creare de platforme informatice pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, design grafic pe calculator
pentru cartografiere prin proiecție video,
detectare a defecțiunilor tehnice sub formă de
diagnoză a problemelor la produsele electronice
de consum, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, dezvoltare de calculatoare, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
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informatice, dezvoltare de sisteme pentru
stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de
software, diagnoza problemelor la hardware-ul
de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, gestiunea tehnică
a aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (edp), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, minare de criptomonede, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, proiectare de
aparate de prelucrare a datelor, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de aparate de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de aparate fără fir pentru transmitere de
date, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de echipament periferic pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
și dezvoltare de sisteme de stocare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de

software, servicii consultative și informații despre
periferice de calculator, servicii de analiză
privind calculatoarele, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de informatică cuantică, servicii de
proiectare și programare informatică, servicii
de rețele informatice, servicii de transfer
de date, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, servicii tehnologice în domeniul
calculatoarelor, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare
la eficiența sistemelor informatice, testarea
performanțelor computerelor, acordarea de
asistență tehnică în exploatarea de rețele de
calculatoare, asistență tehnică referitoare la
calculatoare, compilare de informații privind
sistemele informatice, compilare de informații
privind tehnologia informației, consiliere și
consultanță privind aplicațiile pentru rețele
de calculatoare, consultanță în domeniul
analizei sistemelor informatice, consultanță
în domeniul calculatoarelor, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, consultanță în domeniul securității
calculatoarelor, consultanță în domeniul
software-ului de securitate, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, consultanță
în inteligență artificială, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, consultanță
privind actualizarea de software de calculator,
consultanță privind calculatoarele, consultanță
privind software-ul pentru sisteme de
comunicații, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, consultanță profesională
privind calculatoarele, consultanță profesională
privind securitatea calculatoarelor, consultanță
în legătură cu crearea de pagini principale și
de pagini de internet, consultanță în legătură
cu proiectarea de pagini principale și de
pagini de internet, consultanță în materie de
dezvoltare de sisteme informatice, consultanță în
materie de hardware de calculator, consultanță
în materie de securitate a rețelelor de
telecomunicații, consultanță în materie de
securitate informatică, consultanță în materie de
sisteme informatice, consultanță și consiliere în
materie de hardware și software de calculator,
consultanță tehnică pentru aplicarea și utilizarea
software-ului de calculator, consultanță tehnică
privind instalarea și întreținerea de software de
calculator, consultanță tehnică privind utilizarea
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de hardware, consultanță tehnică în materie de
utilizare de computere, consultanță tehnologică
în domeniul inteligenței artificiale, furnizare
de consiliere tehnică cu privire la hardware
și software, furnizare de estimări si evaluari
efectuate de experți în domeniul informatic,
furnizare de informații privind calculatoarele,
furnizare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site, furnizare de rapoarte
ale experților privind informatica, întocmire de
rapoarte referitoare la calculatoare, realizare de
studii de fezabilitate cu privire la sistemele de
informații computerizate, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și software-ul de
calculator, servicii de asistență tehnică pentru
supravegherea rețelelor informatice, servicii de
asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de asistență în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
cercetare și consultanță privind hardware-ul
de calculator, servicii de consiliere privind
hardware-ul de calculator, servicii de consiliere
tehnică privind prelucrarea de date, servicii de
consiliere în domeniul calculatoarelor, servicii de
consiliere și consultanță privind hardware-ul de
calculator, servicii de consultanță de specialitate
în materie de echipamente informatice, servicii
de consultanță de specialitate în materie
de rețele informatice, servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță în materie
de proiectare a sistemelor informatice, servicii
de consultanță pentru analiza sistemelor
informaționale, servicii de consultanță pentru
proiectarea sistemelor informaționale, servicii
de consultanță pentru software, servicii de
consultanță privind calculatoarele, servicii de
consultanță privind calculatoarele care utilizează
medii de software heterogene, servicii de
consultanță privind rețelele de calculatoare,
servicii de consultanță privind sistemele de
informare computerizate, servicii de consultanță
profesională în materie de hardware de
calculator, servicii de consultanță în domeniul
informaticii cuantice, servicii de consultanță
în domeniul ingineriei informatice, servicii de
consultanță în domeniul sistemelor informatice,
servicii de consultanță în materie de analiză a
sistemelor informatice, servicii de consultanță
în materie de hardware de calculator, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), servicii de consultanță referitoare
la software utilizat în domeniul comerțului
electronic, servicii de consultanță tehnică
privind tehnologia informațiilor, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformarea

digitală, servicii de consultanță și consiliere în
domeniul calculatoarelor, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, servicii de consultanță și de
informații despre proiectare de software de
calculator, servicii de consultanță și de
informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, servicii
de consultanță și de informații referitoare la
întreținerea de software de calculator, servicii
de consultanță și informații despre arhitectura
și infrastructura tehnologiei informației, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, servicii de consultanță
și informații despre tehnologia informației,
servicii de informare cu privire la aplicarea
rețelelor computerizate, servicii de informare cu
privire ladezvoltarea de sisteme computerizate,
servicii de informare în domeniul calculatoarelor,
servicii de informare în domeniul tehnologiei
informației, servicii de informare privind
aplicarea de sistemelor de calculator, servicii
de informare privind dezvoltarea rețelelor
de calculator, servicii de informare privind
tehnologia informației, servicii de studii de
fezabilitate referitoare la calculatoare, servicii
tehnice de descărcare de date digitale, servicii
tehnice de descărcare de software, servicii
tehnice pentru descărcarea de jocuri video,
studii de fezabilitate a sistemelor informatice,
studii de proiecte tehnice în domeniul hardware-
ului și software-ului de calculator, actualizare
de pagini de internet, actualizare de programe
de calculatoare pentru terți, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, actualizare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, actualizare
și întreț inere de software și programe
de calculator, actualizarea bazelor de date
informatice, actualizarea paginii inițiale pentru
rețele de calculatoare, actualizarea paginii
inițiale pentru terți, actualizarea programelor de
calculator, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
advisory și servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
cercetare privind dezvoltarea de programe și
de software de calculator, cercetare privind
dezvoltarea de software de calculator, cercetare
privind programarea pe calculator, cercetare
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referitoare la programele pentru calculator,
cercetare în materie de programe informatice,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, cercetare în materie de
software de calculator, cercetare și dezvoltare
de software informatic, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, compilare de pagini web pentru
internet, compilare de programe de procesare
a datelor, compilare de programe de calculator,
concepere și dezvoltare de software cu
autentificare unică, concepere și dezvoltare de
software de operare pentru rețele private virtuale
(vpn), configurare de firmware pentru calculator,
configurare de sisteme și rețele informatice,
configurare de software de calculator, construire
și întreținere de pagini web, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță în materie
de design de pagini web, consultanță în
materie de design web, consultanță în materie
de programare pe calculator, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță în materie de testare a sistemelor de
aplicații informatice, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe pentru baze de
date informatice, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de software de calculator,
consultanță profesională privind programele
software de calculator, consultanță referitoare la
proiectarea de pagini principale și de pagini de
internet, conversie de coduri informatice pentru
terți, creare de pagini principale pentru rețele
informatice, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini web, creare de pagini
web pentru alte persoane, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, creare de programe de calculator pentru
prelucrarea de date, creare de programe de
control pentru module de control ș i acționare
operate electric, creare, actualizare și adaptare
de programe de calculator, creare de programe
de prelucrare a datelor, creare de programe
informatice, creare de site-uri pe internet, creare
de software, creare și actualizare de pagini
principale pentru rețele de calculatoare, creare și
design de indexuri de informații bazate pe site-uri
web pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informaț iei), creare și design de site-uri web
pentru terți, creare și dezvoltare de programe
pentru prelucrarea de date, creare și dezvoltare

de software de calculator pentru simulare de
vehicule, creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile, creare, proiectare
și întreț inere de pagini web, creare, întreținere
și adaptare de software, creare, întreținere ș i
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, creare și întreținere de pagini
web, creare și întreținere de site-uri (pagini
web) pentru terți, creare și întreținere de
software pentru bloguri, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, design de modele
de simulare pe calculator, design de pagini
principale și pagini web, design de site-
uri web, design și dezvoltare de software,
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, dezvoltare de baze
de date, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
dezvoltare de coduri computerizate, dezvoltare
de drivere și sisteme de operare pentru
calculator, dezvoltare de firmware pentru
calculatoare, dezvoltare de hardware si software
de calculator, dezvoltare de jocuri video și pe
calculator, dezvoltare de limbaje informatice,
dezvoltare de pagini web pentru terți, dezvoltare
de platforme de calculatoare, dezvoltare de
programe de calculator, dezvoltare de programe
de calculator înregistrate pe suporturi de
date (software) concepute pentru construcții și
producția automatizată (cad/cam), dezvoltare
de programe de date, dezvoltare de programe
de procesare a datelor pe bază de comandă
de la terți, dezvoltare de programe informatice
pentru simularea experimentelor de laborator,
dezvoltare de programe pentru procesarea
datelor, dezvoltare de programe pentru jocuri
de calculator, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, dezvoltare
de software, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, dezvoltare
de software de calculator destinate utilizării cu
sisteme de comutare acționate de calculator,
dezvoltare de software de calculator destinată
utilizării cu dispozitive de control programabile,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe
de televiziune, dezvoltare de software de
calculator pentru terți, dezvoltare de software de
procesare de text, dezvoltare de software de
realitate virtuală, dezvoltare de software pentru
operatorii audio și video, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
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de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de software pentru conversia de date și conținut
multimedia între diferite protocoale, dezvoltare
de software pentru detectarea automat ă
a proceselor economice (abpd), dezvoltare
de software pentru drivere, dezvoltare de
software pentru jocuri video, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri
de e-business, dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, dezvoltare de software
pentru proiectare asistată de calculator/fabricație
asistată de calculator (cad/cam), dezvoltare
de software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, dezvoltare de software pentru stocarea
și recuperarea datelor multimedia, dezvoltare de
software pentru terți, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, dezvoltare de soluții
de aplicații software de calculator, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, dezvoltare și actualizare de
programe informatice, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, dezvoltare,
proiectare și actualizare de pagini principale,
dezvoltarea de programe de calculator pentru
analizarea procesului de combustie în interiorul
unui motor, editare de programe de calculator,
elaborare de programe de calculator pentru
analize și rapoarte comerciale, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru sisteme electronice de
casă, elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
telecomunicațiilor, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, elaborare
de programe pentru calculator și întreț
inere de programe informatice, elaborare de
software, elaborare și actualizare de software
informatic, elaborare și întreținere de pagini
web pentru terți, elaborarea (conceperea)
de programe, elaborarea (conceperea) de

software de calculator, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terți, furnizare
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, furnizare de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software și
hardware pentru calculatoare, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de software de
calculator, furnizare de informații în domeniul
proiectării de software de calculator, furnizare
de informații privind programarea informatică,
furnizare de motoare de căutare pe internet
cu opțiuni de c ăutare specifice, furnizare
de studii tehnice referitoare la programare pe
calculator, furnizarea de informații referitoare
la programe pentru calculator, gestionare de
pagini web pentru terți, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, implementarea
de programe de calculator în rețele, inginerie
de software, inginerie de software informatic,
instalare de firmware, instalare de pagini web
pe internet pentru terți, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, închiriere
de firmware de calculator, închirierea și
întreținerea software-ului de computer, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, instalare de software pentru
accesul la internet, instalare de software
pentru baze de date, instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
instalare și actualizare de programe pentru
prelucrarea de date, instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, instalare și
întreținere de programe de calculator, instalare și
întreținere de software pentru acces la internet,
instalare și întreținere de software pentru baze
de date, instalare, inițiere și întreținere de
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, instalare,
întreț inere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, întreținere și actualizare
de software pentru baze de date, instalare,
întreținere și reparații de software pentru
sistemele computerizate, instalare, întreținere,
actualizare și îmbunătățire de software de
calculator, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, instalarea
de programe, instalarea de software, integrarea
programelor informatice, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator, întocmire
de rapoarte referitoare la programe pentru
calculator, întreținere de site-uri web, între
ținere de software, întreținere de software de
calculator cu privire la siguranța calculatoarelor
și prevenirea riscurilor informatice, întreținere
de software de calculator utilizat pentru
exploatarea aparatelor și utilajelor de umplere,
întreținere de software pentru accesul la
internet, întreținere de software pentru sisteme
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de comunicații, întreținere de software utilizat
în domeniul comerțului electronic, întreținere
de înregistrări computerizate, întreținere și
actualizare de software de calculator, întreținere,
reparații și actualizare de software, modernizare
de software de calculatoare, modificare de
programe de calculator, prestare de servicii de
asistență online pentru utilizatorii de programe
de calculator, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, programare de animații pe
calculator, programare de aplicații multimedia,
programare de calculatoare pentru imprimarea
de coduri de bare, programare de calculatoare
pentru organizarea datelor între cumpărători
și furnizori, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, întreținere și reparare de software,
întreținerea bazelor de date, întreținerea
programelor de calculator, programare de
echipamente multimedia, programare de pagini
web, programare de pagini web personalizate,
programare de programe de securitate pe
internet, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, programare de software
de calculator pentru dicționare și baze de
date electronice pentru traduceri, programare
de software de calculator pentru evaluarea și
calcularea datelor, programare de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, programare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
programare de software educativ, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software pentru
portaluri de internet, spaț ii de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, programare de
software pentru telecomunicații, programare de
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, programare de software
pentru jocuri pe calculator, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (edp),
programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru studii
de piață, programare pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare

pentru prelucrarea datelor, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor și de comunicații,
programe (instalarea de -), programe de
calculator (întreținerea de -), proiectare de
baze de date, proiectare de baze de date
computerizate, proiectare de calculatoare pentru
terți, proiectare de coduri de calculator,
proiectare de hardware și software pentru
calculator, proiectare de jocuri, proiectare
de limbaje informatice, proiectare de pagini
principale, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare de pagini
web, proiectare, actualizare și întreținere de
software de calculator, proiectare de portaluri
web, proiectare de programe și software
de calculator pentru aviație, proiectare de
sisteme informatice prin metode de dezvoltare
agilă, proiectare de sisteme informaționale,
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
finanțelor, proiectare de sisteme informaționale
în domeniul managementului, proiectare de
sisteme software grafice, proiectare de site-
uri web, proiectare de software, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, proiectare de software
de procesare de text, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, proiectare
de software pentru baze de date informatice,
proiectare de software pentru comprimare și
decomprimare conținut multimedia, proiectare
de software pentru conversie de date și conținut
multimedia între diferite protocoale, proiectare
de software pentru drivere, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
proiectare de software pentru jocuri video,
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor, proiectare de software pentru
procesare și distribuție de conținut multimedia,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
sisteme de operare, proiectare de software
pentru stocarea și recuperarea informațiilor
multimedia, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare de software
pentru terți, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, proiectare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare la comandă de pachete de software,
proiectare personalizată de software, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare și creare de pagini de
internet pentru alte persoane, proiectare și
creare de pagini principale și pagini web,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
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proiectare, desen și scriere la comandă de
software de calculator, proiectare, dezvoltare
și administrare de intraneturi, proiectare,
dezvoltare și implementare de software,
proiectare, dezvoltare și programare de
software de calculator, proiectare, întreținere și
actualizare de software de calculator, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, proiectare, întreținere, închiriere și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de dicționare electronice,
proiectare și dezvoltare de dicționare și baze de
date electronice pentru traduceri, proiectare și
dezvoltare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator destinat
utilizării cu tehnologia medicală, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru controlul proceselor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator
pentru logistică, proiectare și dezvoltare de
software de calculator pentru prelucrarea
textelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei, proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
proiectare și dezvoltare de felicitări electronice
(felicitări electronice), proiectare și dezvoltare
de hardware pentru industria de prelucrare,
proiectare și dezvoltare de pagini principale
și site-uri web, proiectare și dezvoltare de
programe de securitate pe internet, proiectare și
dezvoltare de sisteme de navigație, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare și
dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, proiectare și dezvoltare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru

jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator și
software pentru realitate virtuală, proiectare
și dezvoltare de software pentru planificarea
rutelor, proiectare și dezvoltare de arhitectură
pentru software de calculator, proiectare și
dezvoltare de firmware pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, proiectare și dezvoltare de
programe pentru baze de date informatice,
proiectare și dezvoltare de rețele de calculatoare
fără fir, proiectare și dezvoltare de sisteme de
generare de date, proiectare și dezvoltare de
sisteme firmware, proiectare și dezvoltare de
software antivirus, proiectare și dezvoltare de
software de recuperare a datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare și dezvoltare
de software pentru mesagerie instantanee,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, proiectare și implementare de pagini
web pentru terți, proiectare și implementare
de pagini web în rețea pentru terți, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare și scriere de software de
calculator, proiectare și întreținere de site-uri
informatice pentru terți, realizare de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare și întreținere de site-uri web pentru
terți, realizarea de programe de prelucrare a
datelor, remedierea problemelor la software de
calculator (suport tehnic), reparare de software
de calculator, reparații de programe de calculator
defectuoase, scriere de coduri informatice,
scriere de programe de calculator, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
scriere de programe de calculator pentru aplicaț
iile biotehnologice, scriere de programe de
control, scriere de programe pentru prelucrarea
de date, scriere de software de calculator,
scriere la comandă de programe, de software
și de coduri de calculator pentru crearea de
pagini web pe internet, scriere și actualizare de
software de calculator, servicii consultative și
informații despre software de calculator, servicii
de actualizare de programe de calculator, servicii
de administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, servicii de analiză a programelor de
calculator, servicii de asistență tehnică în materie
de software de calculator, servicii de asistență și
întreținere pentru software de calculator, servicii
de calibrare privind software-ul de calculator,
servicii de cercetare și consultanță privind
software-ul de calculator, servicii de consiliere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/09/2022

tehnologică referitoare la programe pentru
calculator, servicii de consiliere și de dezvoltare
de software de calculator, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea pe calculator,
servicii de consultanță profesională privind
programarea informatică, servicii de consultanță
profesională privind software-ul de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare la
programarea informatică, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
îmbunătățirii calității produselor software, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, servicii de consultanță în materie de
proiectare de software de calculator, servicii de
consultanță în materie de software de calculator
folosit pentru editare, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
grafică, servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
servicii de consultanță în materie de utilizare
de software de calculator, servicii de creare de
pagini web de internet, servicii de dezvoltare de
pagini web, servicii de dezvoltare de jocuri video,
servicii de editare pentru programe informatice,
servicii de inginerie de software pentru programe
de procesare a datelor, servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator, servicii
de inginerie software pentru procesare de date,
servicii de instalare și întreținere de software,
servicii de integrare a sistemelor informatice,
servicii de personalizare de software, servicii de
programare de software de calculator, servicii de
proiectare de pagini web, servicii de proiectare
de programe de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
proiectare și creare de pagini web, servicii
de studii de fezabilitate privind software-ul
de calculator, servicii de testare a gradului
de încărcare a site-urilor web, servicii pentru
actualizarea programelor de calculator, servicii
pentru proiectare de software de calculator,
servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice, servicii pentru
scrierea de programe de calculator, servicii
pentru scrierea de software de calculator,
servicii pentru testarea utilizabilității paginilor
web, servicii proiectare de programe de
calculator, servicii tehnice pentru aplicații la
sistemele informatice mari și mijlocii, servicii
științifice de programare de calculatoare, studii
de proiecte privind softwareul, testare de
programe de calculator, testare de software
de calculator, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, cercetare în
domeniul hardware-ului de calculator, cercetare

în proiectarea de calculatoare, consultanță în
materie de proiectare de hardware de calculator,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
componente hardware pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru conversia
de date și conținut multimedia între diferite
protocoale, dezvoltare de componente hardware
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
de componente hardware pentru procesarea și
distribuirea conținutului multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru stocarea
și recuperarea datelor multimedia, dezvoltare
de echipamente periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de hardware de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare și proiectare
de suporturi digitale pentru sunet și imagine,
dezvoltarea de hardware pentru jocuri video,
proiectare de hardware, proiectare de hardware
de calculator, proiectare de hardware de
calculator pentru industriile producătoare,
proiectare de hardware pentru comprimarea
și decomprimarea conținuturilor multimedia,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, proiectare de
hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, proiectare de hardware
pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de periferice de
calculator, proiectare personalizată de hardware
pentru calculatoare, proiectare și dezvoltare de
hardware de calculator, proiectare și dezvoltare
de arhitectură pentru hardware de calculator,
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
hardware-ului de calculator, servicii de consiliere
și consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de hardware pentru calculatoare, servicii de
consiliere și informare privind proiectarea și
dezvoltarea de echipamente periferice pentru
calculatoare, servicii de consiliere și informare
privind proiectarea și dezvoltarea de hardware,
servicii de consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, servicii de proiectare
de hardware de calculator, servicii de proiectare
în domeniul hardware-ului de calculator, servicii
pentru proiectarea industrială de calculatoare,
testare de hardware de calculator, furnizare
de echipamente hardware în time-sharing
(timpi partajați), furnizare de echipamente
informatice în time-sharing (timpi partajați),
furnizare de instalații computerizate, închiriere
de aparatură pentru codificare, închiriere
de calculatoare pentru procesarea datelor,
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închiriere de calculatoare personale, închiriere
de dispozitive periferice pentru calculatoare,
închiriere de instalații pentru centre de date,
închiriere de minicalculatoare, închiriere de
suporturi de date, închirierea de calculatoare,
închirierea de hardware de calculator, închirierea
de software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, închirierea serverelor web,
servicii computerizate de timpi partajați, servicii
de consultanță în materie de închiriere de
calculatoare și de software de calculator,
închirieri de acces la un calculator, închirieri
de calculatoare și de software, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
închirieri de echipament și de calculatoare de
prelucrare a datelor, închirieri de echipamente
pentru calculatoare, închirieri de hardware de
calculator și aparate periferice pentru calculator,
închirieri de hardware și software, închirieri
de hardware și software pentru calculatoare,
închirieri de server de bază de date (către
terți), închirieri de sisteme de prelucrare a
datelor, închirieri de timpi de acces la un
calculator, servicii de internet café (închirieri
de calculatoare), servicii de time-sharing (timpi
partajați) pentru echipamente de prelucrare de
date, servicii de închiriere a echipamentelor
și a calculatoarelor de prelucrare de date,
servicii pentru securitatea datelor, analiza
amenințărilor securităț ii informatice pentru
protecția datelor, controlul accesului ca serviciu
(acaas), criminalistica pe calculator, deblocare
de telefoane mobile, dezvoltare de tehnologii
de protecție a rețelelor electronice, furnizare
de alerte privind accesul copiilor la siteuri
web și conținut online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), investigații
digitale medico legale în domeniul criminalității
informatice, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea avariilor,
monitorizare electronică de informații de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate pe internet, monitorizarea
electronică a activității cardurilor de credit pentru
detectarea fraudelor pe internet, monitorizarea
sistemelor de rețea, planificare pentru
restaurarea calculatoarelor în urma dezastrelor,
prestare de servicii de securitate pentru

rețelele de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, recuperare de
date din telefoane inteligente, recuperare de
date informatice, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor prin tehnologie blockchain, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, servicii de monitorizare
a sistemelor informatice, servicii de platforme
închise pe internet de tip walled garden,
servicii de protecție a datelor bazate pe
tehnologia de tip cloud, servicii de protecție
împotriva mesajelor nesolicitate, servicii it pentru
protecția datelor, servicii de protecție împotriva
virușilor informatici, servicii de recuperare de
date, servicii de restaurare a calculatoarelor
în urma dezastrelor, servicii de restaurare a
sistemelor computerizate în urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor de comunicații
de date în urma dezastrelor, servicii de
securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de securitate informatică sub
forma furniză rii de certificate digitale, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall) pentru calculatoare, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
codificare de carduri magnetice, codificare
de imagini digitale, codificare de mesaje,
codificare de muzică digitală, compresia digitală
a datelor computerizate, comprimare de date
pentru stocarea electronică, conversia datelor
și a documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic, conversia datelor
și a programelor informatice (alta decât
conversia fizică), conversia datelor și a
programelor informatice, alta decât conversia
fizică, conversia imaginilor de pe suport fizic pe
suport electronic, conversia textelor în format
digital, conversie de cd-uri în formate digitale,
conversie de date în informații electronice,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, copiere de
software de calculator, copierea programelor
informatice, criptare de muzică digitală, criptare,
decriptare și autentificare de informații, mesaje
și date, decodare de date, digitalizare de
sunete și imagini, digitalizarea documentelor
(scanare), digitizare de documente, duplicarea
programelor informatice, scanare de imagini
(conversie de pe suporturi fizice pe suporturi
electronice), servicii de codificare și decodificare
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de date, servicii de criptare de date, servicii
de decodificare de date, servicii de scanare
3d, servicii pentru digitalizarea hărților, servicii
pentru digitalizarea graficelor, servicii pentru
reproducerea programelor de computer, transfer
de documente de la un format de calculator
la altul, servicii de proiectare, artă grafică
și design, cercetare în domeniul designului,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
creare de animații și efecte speciale pentru
terți, creare de ilustrații grafice, desen industrial
asistat de calculator, design de modele 3d
pentru imprimantă 3d, design grafic asistat
de calculator, design vizual, dezvoltare de
componente hardware pentru operatorii video
și audio, furnizare de fișiere model pentru
imprimare 3d, proiectare asistată de calculator
pentru grafică video, proiectare de calculatoare,
proiectare de circuite integrate, proiectare de
configurații de grupuri de calculatoare (cluster),
proiectare de format electronic de cd-rom
pentru baze de date electronice, proiectare
de hardware pentru operatori audio și video,
proiectare de lucrări creative audiovizuale,
proiectare de microcipuri pentru terți, proiectare
de sisteme de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare, proiectare de sisteme de
comunicații, proiectare grafică pentru compilare
de pagini web pe internet, proiectare și design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
proiectare și dezvoltare de baze de date,
proiectare și dezvoltare de rețele, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, proiectare și dezvoltare de tehnologii
noi pentru alte persoane, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme de
telefonie, sisteme de televiziune prin cablu și
fibră optică, proiectare științifică și tehnologică,
proiectarea de microcipuri de calculator,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, redactare
de site-uri electronice, servicii de design grafic
pentru calculator, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
servicii de ilustrații grafice pentru terți, servicii
de inginerie și inginerie asistată de calculator,
servicii de proiectare asistată de calculator,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
servicii de proiectare pentru sistemele de
prelucrare a datelor, servicii de proiectare
privind instrumentele de prelucrare a datelor,
servicii de proiectare privind componentele
hardware și software de calculator, servicii de
proiectare privind crearea de rețele, servicii de
proiectare referitoare la calculatoare, servicii de

proiectare referitoare la dezvoltarea de sisteme
de procesare a informațiilor computerizate,
servicii de proiectare tehnică asistată de
calculator, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator în domeniul ingineriei, servicii de
proiectare și desen tehnic asistate de calculator,
servicii în domeniul științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2022 06882
(151) 29/09/2022
(732) STAR BUILDING DEVELOPMENT

SRL, NR.365, JUDEȚ
MARAMUREȘ, GARDANI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Centru Terapeutic
"Casa din Deal"

(531) Clasificare Viena:
05.03.17; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2022 06883
(151) 29/09/2022
(732) CLINICA MINERVA SRL, STRADA

VICTORIEI NR. 3, BLOC 48, AP.
1, JUDEȚ MARAMUREȘ, BORȘA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Clinica MINERVA

(531) Clasificare Viena:
24.13.24; 24.13.25; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#ff0000), roșu, gri

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

35. Gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare a costurilor medicale,
ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal, ținere a evidenței
dosarelor și fișelor referitoare la starea de
sănătate a persoanelor, managementul clinicilor
medicale pentru terți, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, prelucrare
de date, sistematizare și management, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de date,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii de
prelucrare de date în domeniul sănătății, servicii

de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, lucrări de birou, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică și
cercetare medicală, cercetare științifică în scop
medical, laboratoare medicale, furnizare de
informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, cercetare și
testare bacteriologică, consultanță și cercetare
în domeniul bacteriologiei, servicii de cercetare
în domeniul biomedical, analiză şi cercetare
de laborator, investigaţii ştiinţifice în scopuri
medicale, întocmire de rapoarte referitoare la
cercetări ştiinţifice, pregătire de probe biologice
pentru cercetare, servicii de consiliere în
materie de cercetare şi dezvoltare în domeniul
terapeutic, pregătire de probe biologice pentru
analize în laboratoare de cercetare, servicii de
laboratoare ştiinţifice.
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale, clinice, terapeutice
şi de sănătate, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, consultații medicale,
servicii de examinări medicale, diagnosticarea
bolilor, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, analize
de arn sau de adn pentru diagnosticul și
pronosticul cancerului, analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutica, asistenţă cu privire la
preparate şi substanţe medicale şi farmaceutice,
servicii de tratament medical, servicii de
tratament chirurgical, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
reabilitare fizică, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie, servicii consultative în
domeniul medical, îngrijire a pacienților furnizată
de medici și de asistenți medicali, monitorizarea
pacienților, servicii de evaluare a sanatatii
si evaluare medicala, servicii de evaluare
medicală, studii de evaluare a riscului
privind starea de sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizarea de date şi analize
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medicale online concepute pentru a furniza
pacienţilor şi clienţilor informaţii personalizate,
inclusiv cu privire la doza de medicamente,
diagnostic, subiecte terapeutice şi management
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informaţii
medicale, clinice, terapeutice şi despre sănătate,
management de servicii de asistență medicală,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, întocmire de rapoarte cu privire la
aspecte legate de îngrijirea sănătăţii, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanţă
şi informaţii referitoare la asistenţa sanitară şi
farmacie, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță cu privire la tratamentele medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consiliere medicală, servicii
de consiliere în domeniul farmaceutic, consiliere
privind sănătatea publică.

───────

(210) M 2022 06884
(151) 29/09/2022
(732) LA FANTANA SRL, BD. GARII

OBOR, NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STROP BOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

14. Bijuterii, bijuterii cu strasuri (imitaţii de
bijuterii), amulete (bijuterii), accesorii pentru
ceasuri, ace bijuterii pentru pălării, ace de
cravată, articole de bijuterie false, brăţări
(bijuterii), brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brelocuri,
broșe (bijuterii), cercei, coliere (bijuterii), inele
(bijuterii), ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, portchei (decorațiuni mici
sau brelocuri), inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pandantive pentru brelocuri,
figurine din metale preţioase / statuete din metale
preţioase.
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16. Materiale tipărite, abțibilduri (decalcomanii),
afișe, agende, albume, aplicații din hârtie
(hârtie), autocolante (articole de papetărie),
benzi adezive, benzi desenate, reviste de
benzi desenate, blocnotesuri, colaje, coperte
pentru agende, desene grafice, desene, etichete
din hârtie sau carton, etichete autocolante,
etichete adezive, felicitări, fluturași publicitari,
gravuri, imagini, jurnale, minifelicitări, articole de
papetărie, produse de imprimerie, reprezentări
grafice, semne de carte, supracoperte pentru
cărți, papetarie imprimata, material promotional
imprimat, publicații promoționale, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, fanioane din hârtie, plicuri
(papetărie), steguleţe din hârtie, şerveţele de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, tricouri.
28. Jucării, jucării de pluș, jucării din pluș
inteligente, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, figurine de acțiune (jucării), figurine de
jucărie, jocuri, jucării, jocuri și articole de
joacă, jucării pentru animale de companie,
marionete, baloane pentru petreceri, modele de
figurine, miniaturi pentru jocuri, mingi pentru
jocuri, păpuși, roboți de jucărie, unelte de
jucărie, zmeie, puzzle-uri, măşti (obiecte de
divertisment).
30. Cafea, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, înlocuitori de cafea, extracte de cafea,
doze de cafea, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, boabe de cafea, tablete (nemedicinale)
din glucoză pe bază de cafeină, capsule de cafea
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea aromată, cafea
decafeinizată, cafea liofilizată, cafea măcinată,
esențe de cafea, extracte de cafea de malț,
uleiuri de cafea, umpluturi pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea.
32. Apă (băuturi), apă plată, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală, apă de masă,
apă de izvor, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi).
35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrarea
vânzărilor, afișaj, cercetare de piață pentru
publicitate, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, cronică publicitară, dezvoltare de

campanii promoționale, dezvoltare de conceptii
de publicitate, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, distribuire de mostre
în scopuri publicitare, distribuire de texte
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele în
scopuri publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
de informații comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, marketing de produse,
marketing folosind influenceri, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și administrare
de programe de fidelitate pentru clienți,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
organizarea de publicitate, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
pregătire de documente publicitare, previzionare
de marketing, prezentare de produse în
scop publicitar, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, producție
de material publicitar, publicitate și marketing,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, propagare stradală de materiale
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii promoționale comerciale,
servicii promoționale de publicitate, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
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informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
educative referitoare la apă, furnizare de cursuri
în domeniul administrării apei, divertisment,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, furnizare de informații în materie
de divertisment, furnizare de informații în materie
de educație, furnizare de informații în materie
de recreere, difuzare de materiale educative,
educație, divertisment și sport, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizare de informații în materie de
recreere, informații în materie de divertisment,
organizarea concursurilor de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicare de broșuri, publicare de afișe, publicare
de materiale educative, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, redactare de
texte, altele decât textele publicitare, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare,
coordonare și organizare de simpozioane,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia, servicii de editare, servicii
de publicare on-line, servicii educative în materie
de gestiune a resurselor de apă.

───────

(210) M 2022 06885
(151) 29/09/2022
(732) S.C. NICOVID S.R.L., BDUL

CLOSCA, JUDEȚ SATU MARE,
SATU MARE, 440196, SATU
MARE, ROMANIA

(540)
nicovid.srl

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 06886
(151) 29/09/2022
(732) BAKING THOUGHTS SRL,

STR. SPERANTEI, NR. 17,
CAM.10, ETAJ 2, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOLLUNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru dormit, pijamale, pijamale (numai din
tricot), articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, bluzoane, body-uri, bonete,
botine, bretele, articole pentru acoperirea
capului, articole purtate în jurul gâtului, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
berete, bermude, blazere, bluze, bluze de
antrenament, bluze de corp, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
sutiene, cămăşi stil sport, ciorapi, ciorapi
antiperspiranţi, colanţi, lenjerie de corp, corsete,
corsete (lenjerie de corp), corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume
din trei piese (articole de îmbrăcăminte),
costume dintr-o singură piesă, jartiere, burtiere,
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
imbrăcăminte impermeabilă pentru activităţi
în aer liber, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
manşoane/manşete (îmbrăcăminte), gulere
detaşabile, carâmbi pentru încălţăminte, mănuşi
(îmbrăcăminte), cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
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articole de acoperit capul pentru purtare,
glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, chimonouri, costume
de baie, halate de baie, chiloţi de damă/chiloţi
pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din
dantelă, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, mantile, costume de bal mascat, mitre
(pălării), mănuşi cu un deget, îmbrăcăminte
din latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, furouri (lenjerie de corp),
portjartiere, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
costume (articole de imbracaminte), văluri
(îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, pulover (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), togi (articole
de imbracaminte), jobene, lenjerie de corp
antiperspirantă, lenjerie de corp sudorifugă,
maiouri, echipament sportiv (îmbrăcăminte),
echipament de gimnastică, pantaloni sportivi,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), tricoturi (îmbrăcăminte),
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
jambiere pentru genunchi (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
sport, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
încălțăminte pentru sport, încălțăminte pentru
antrenament, bluze şi şorturi pentru sport, bluze
sport, bluze sport cu mâneci scurte, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, maiouri de alergare, maiouri cu

mânecă lungă, maiouri pentru sport, mănuşi,
pantaloni de antrenament, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni de trening scurţi,
pantaloni scurţi pentru sport, şorturi pentru sport,
şosete, şosete antiperspirante, şosete cu călcâi
întărit, şosete cu talpă, şosete pentru sport,
uniforme pentru sporturi de contact, uniforme
profesionale, uniforme şcolare, viziere de soare
(articole care servesc la acoperirea capului),
viziere (articole de îmbrăcăminte), stihare (alba),
ghete, şorţuri (îmbrăcăminte).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse si de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, organizarea de expoziţii comerciale
şi servicii expoziţionale cu scop comercial
sau publicitar, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
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scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expunere comerciale de mărfuri, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentare de bunuri
si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de

prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comunicare comercială
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice sau rețele informatice
globale, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, planificare şi
organizare de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
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realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă
în scopuri comerciale, organizarea de prezentări
de modă în scop promoţional, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spaţiu publicitar online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genţi de mână, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, marketing comercial
(în afară de comerț), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți.
42. Servicii de design vestimentar, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
analiză şi cercetare industrială, servicii de design
de bijuterii, servicii de design de produs, servicii
de design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii de
design artistic industrial, servicii de design textil,
servicii de design industrial, servicii de design
vestimentar pentru terţi, servicii de artă grafică
şi design, servicii tehnologice privind designul,
servicii de design şi dezvoltare de produs,
servicii de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de accesorii de
modă, servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.

───────
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(732) CASA DIN VIE TURISM SRL,

STR. VALEA NUCETULUI, NR
23, JUDEȚ PRAHOVA, URLATI,
106300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Gourmet and wine

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

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

───────


