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Cereri Mărci publicate în 07/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07755

(151)
31/10/2022

(732)
FLORIN MIRCEA CRIVINENU

2 M 2022 07775

31/10/2022

CRIVINEANU FLORIN MIRCEA OMEGA VET

3 M 2022 07797

31/10/2022

GEOZIM FOOD SRL

Geozim VF9714

4 M 2022 07798

31/10/2022

GEOZIM FOOD SRL

Geozim VF100

5 M 2022 07799

31/10/2022

PAVAL HOLDING SRL

EUROPOLIS

6 M 2022 07800

31/10/2022

BUCHAREST DENTAL CENTER Bucharest Dental Center
SRL

7 M 2022 07801

31/10/2022

SC METAV SA

BELLEMONDE REZIDENȚA
BUNULUI GUST

8 M 2022 07802

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

M7300

9 M 2022 07803

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

M7310

10 M 2022 07804

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

BP5100

11 M 2022 07805

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

PA210

12 M 2022 07806

31/10/2022

ALL PROGUARD SRL

ALL PROGUARD

13 M 2022 07808

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

PD219

14 M 2022 07809

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

TL411

15 M 2022 07810

31/10/2022

ASOCIAŢIA INDUSTRII
CREATIVE

asociatia INDUSTRII CREATIVE

16 M 2022 07811

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

DL410

17 M 2022 07812

31/10/2022

NEMUT N CONSTANTIN ALIN
I.I.

SEO SECRET

18 M 2022 07813

31/10/2022

ZHUHAI PANTUM
ELECTRONIC CO., LTD

BM5100

19 M 2022 07814

31/10/2022

FRANCESCO GIOVANNI
MARIO

ROMANIAN INFLUENCERS
AWARDS

20 M 2022 07815

31/10/2022

PATRICIA NICOLAU

PESCOBAR EST. 2012

21 M 2022 07816

31/10/2022

TIFFANY CASUAL GOURMENT GRILL x FRIED BULLDOG
S.R.L.
BURGER
2

(540)
GAMMA VET
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2022 07817

(151)
31/10/2022

(732)
LEPTODACTYLUS SRL

(540)
DELICII MEDITERANEENE

23 M 2022 07818

31/10/2022

PATRICIA NICOLAU

OYSTER BAR BY TAVERNA
RACILOR

24 M 2022 07819

31/10/2022

PICUS BROTHERS SRL

Picus Brothers DENTISTRY

25 M 2022 07820

31/10/2022

LEONARD VASILE

WOW MUSIC

26 M 2022 07821

31/10/2022

PROD ALCAR IMPEX SRL

haaus

27 M 2022 07822

31/10/2022

SERVICIILE COMERCIALE
ROMÂNE SA

PASTRAV DE BICAZ

28 M 2022 07827

31/10/2022

CEE THEMATICS KFT

OAMENII LEGII

29 M 2022 07830

31/10/2022

ȘTEFAN RADU

CryptoAce

30 M 2022 07831

31/10/2022

IONUŢ NACEE

TERASA ŢĂRĂNEASCĂ

31 M 2022 07832

31/10/2022

GLAMART MEDIA SRL

vizibil

32 M 2022 07833

31/10/2022

C.C. INVESTMENT ACTIV
S.R.L.

ASPIRED NATURAL FOOD

33 M 2022 07834

31/10/2022

ZAREA SA

BUJOR

34 M 2022 07835

31/10/2022

BLUE LAGOON CLEAN SRL

BLUE LAGOON CLEAN 2013
TRANSPORT GRATUIT BLUE
LAGOON Curatatorie ecologica
Colectare&livrare GRATUIT

35 M 2022 07836

31/10/2022

BLUE LAGOON CLEAN SRL

BLUE LAGOON Curatatorie
ecologica

36 M 2022 07837

31/10/2022

GENERAL AGRO COM
SERVICE S.R.L.

LIDER express

37 M 2022 07838

31/10/2022

SD ROYAL OPTIC SRL

SUMMIT Eyewear

38 M 2022 07839

31/10/2022

CLINICA ATIPIC S.R.L.

CLINICA neuroAtipic psiholog
Maria Cristina Nedelcu

39 M 2022 07840

31/10/2022

FARMA CLASS INDUSTRY SRL SEPTOVIT

40 M 2022 07841

31/10/2022

AESCULAP PROD SRL

Pediatrik

41 M 2022 07842

31/10/2022

BOGDAN-CONSTANTIN
DRĂGUŞOIU

CASA DRĂGUŞOIU VALEA
URLOII

42 M 2022 07843

31/10/2022

DIGITAL STORYTELLERS SRL Complimente Bucatarului

43 M 2022 07844

31/10/2022

ADAPTIVE LLD CONSULT SRL SMART LOCKER

44 M 2022 07845

31/10/2022

IBRAHIM TAN

3

La Tăticu Durum
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07755
31/10/2022
FLORIN MIRCEA CRIVINENU,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
208, BL. V39, SC. 1, ET. 1, AP.
5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07775
31/10/2022
CRIVINEANU FLORIN MIRCEA,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 208,
BL.V39,SC.1, ET.1, AP.5, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

GAMMA VET
OMEGA VET

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
03.06.03
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.
───────

(531)

Clasificare Viena:
03.11.01; 27.05.01; 24.17.25; 29.01.12;
26.03.05
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07797
31/10/2022
GEOZIM FOOD SRL, B-DUL
DIMITRIE CANTEMIR NR. 5, CAM.
1, BL. 6, SCARA B, ET. 8, AP. 73,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

Geozim VF9714

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07798
31/10/2022
GEOZIM FOOD SRL, B-DUL
DIMITRIE CANTEMIR NR. 5, CAM.
1, BL. 6, SCARA B, ET. 8, AP. 73,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

Geozim VF100

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07799
31/10/2022
PAVAL HOLDING SRL, STRADA
ALEXEI TOLSTOI 8, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

EUROPOLIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Brokeraj (curtaj), afaceri imobiliare, agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), servicii
de
agenții
imobiliare,
administrare
de
proprietăți imobiliare, consultanță privind bunuri
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăți, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii fiduciare imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de consiliere privind evaluarea financiară
a proprietăților imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți comerciale,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, furnizarea
de informaţii în domeniul imobiliar prin link-uri
pe site-ul web la alte site-uri web cu informaţii
imobiliare, servicii de investiţii imobiliare sub
forma cumpărării şi vânzării de imobile, pentru
alte persoane, servicii de tip garanții (escrow)
pentru bunuri imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, furnizarea de informatii in domeniul
imobiliar prin internet, agenție imobiliară,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, consultanță
financiară privind investițiile rezidențiale, servicii
imobiliare, consiliere privind investițiile în
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proprietăți imobiliare, servicii de analiză
financiară privind investițiile, consultanță
financiară în materie de investiții, servicii
administrative privind investițiile, servicii de
gestiune a investițiilor imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile imobiliare, servicii
de consultanță financiară privind investițiile în
infrastructură, servicii de consultanță privind
finanțarea lucrărilor civile și a proiectelor de
infrastructură, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, gestionare de patrimoniu,
gestiune financiară cu privire la investiții, servicii
de investiții a fondurilor cu capital propriu,
finanțare pe bază de active.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07801
31/10/2022
SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.
67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07800
31/10/2022
BUCHAREST DENTAL CENTER
SRL, STR. ZAGAZULUI, NR. 21-25,
CORP A, ET. 3, AP. A32, SECTOR
1, BUCURESTI, 014261, ROMANIA

Bucharest Dental Center

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii stomatologice, ingrijire medicală.
───────

BELLEMONDE REZIDENȚA
BUNULUI GUST
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 5655
C), maro (Pantone 410 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații și
instalații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07802
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
CHINA, GUANGDONG, CHINA

M7300

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
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9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07803
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
CHINA, GUANGDONG, CHINA

M7310

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07804
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
CHINA, GUANGDONG, CHINA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07805
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
CHINA, GUANGDONG, CHINA

PA210

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07806
31/10/2022
ALL PROGUARD SRL, COMUNA
PODARI, TARLAUA 17, PARCELA
6/2, JUDETUL DOLJ, PODARI,
DOLJ, ROMANIA

BP5100

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

ALL PROGUARD
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.04; 03.07.01;
24.01.05
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport securizat de valori.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07808
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
GUANGDONG, CHINA

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

asociatia INDUSTRII
CREATIVE

PD219

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.

M 2022 07809
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
GUANGDONG, CHINA

TL411

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

M 2022 07810
31/10/2022
ASOCIAŢIA INDUSTRII
CREATIVE, MESTECENILOR, NR.
8, ET. 1, C2, IASI, IAȘI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
02.09.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul proiectelor de afaceri,
publicitate promoțională pentru proiecte de
explorare, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru
proiecte de afaceri, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, administrare
a afacerilor pentru muzicieni, administrare a
afacerilor pentru interpreți de muzică, promovare
(publicitate) de concerte, administrare de
programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, negociere, pentru terți de tranzacții
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comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de promovare a producătorilor muzicali şi
artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti, diskjockey, servicii de publicitate privind industria
turismului, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, lipirea
de afişe publicitare, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închirieri de spațiu
publicitar, închiriere de spațiu publicitar online,
închirieri de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, furnizare de spațiu publicitar în
medii electronice, furnizare și închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web.
36. Finanțare de proiecte, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, finanțare pe
termen lung pentru proiecte de anvergură,
organizare de finanțări pentru proiecte sportive,
culturale și de divertisment, furnizare de
subvenții pentru proiect pentru proiecte
de sensibilizare în materie de mediu și
sănătate, gestiunea fondurilor, administrarea
fondurilor, fonduri mutuale, investirea fondurilor,

avansare de fonduri, acordare de fonduri,
colectare de fonduri, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, colectarea
de fonduri și sponsorizare, servicii de fonduri de
binefacere, colectare de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de fonduri, acordare de
fonduri pentru inventatori, acordare de fonduri
pentru invenții, consultanță privind fondurile de
investiții, gestionarea fondurilor pentru clienți
particulari, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, acordare de fonduri pentru instituții
de cercetare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de noi
tehnologii, servicii de investiții a fondurilor
cu capital propriu, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
coordonarea activităților de strângere de fonduri
în scopuri comerciale, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, servicii de strângere de fonduri prin
site-uri de finanțare participativă, colectarea de
fonduri de binefacere prin vânzarea de timbre
de caritate, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, transmitere
de mesaje scurte (sms), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, servicii de transmisii digitale, servicii
de comunicații digitale, radiodifuziune sonoră
digitală, transmisie de informații digitale,
transmisie digitală de voce, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, transmisie
video prin rețele digitale, transmitere de
muzică digitală prin telecomunicații, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
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transmisie TV prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Prezentare de concerte, organizarea de
concerte muzicale pentru radio, prezentare de
concerte muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, producere de
concerte muzicale, divertisment de tipul
concertelor, organizare și coordonare de
concerte, servicii pentru concerte de canto,
rezervare de bilete la concerte, organizarea
de concerte de muzică în direct, rezervare
de locuri la concerte, închiriere de săli de
concerte, organizare de concerte de muzică pop,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de concerte în direct susținute de
formații muzicale, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizarea de spectacole
muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații
de muzică live, pregătire pentru aprecierea
muzicii, organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, publicare
de cărți de muzică, prezentare de concerte,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de

talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire
in domeniul muzical, servicii de divertisment
sub forma de spectacole sustinute de o
formatie care canta muzica vocala, organizarea
de spectacole muzicale live, producție de
înregistrări muzicale, reprezentații muzicale în
direct, servicii de biblioteci muzicale, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
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culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), servicii de disc

jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare de
bilete pentru evenimente, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop educațional sau cultural,
servicii sportive și de fitness, servicii educative și
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de concerte muzicale pentru radio,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicarea de materiale
multimedia online nedescărcabile, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de concerte de muzică în direct, coordonare de
festivaluri de film, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii oferite de parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de noapte
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(divertisment), servicii oferite de cluburi de
fani (divertisment), servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, furnizare de instalații de joacă
pentru copii (divertisment), furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, organizarea de
expoziții de artă, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii
educative în arta interpretării scenice, servicii
de galerii de artă, închiriere de lucrări de artă,
servicii de expoziții de artă, servicii oferite de
tabere de recreere, organizarea de cursuri în
cadrul taberelor educative, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație), cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de spectacole (servicii de impresar),
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, servicii oferite de cluburi
de divertisment sau educaţie, producţie de
muzică, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, producţie de videoclip-uri muzicale,
producţie de înregistrări muzicale, servicii de
editare şi înregistrare de muzică, organizarea
de spectacole de muzică în direct, reprezentaţii
de muzică live, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07811
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
GUANGDONG, CHINA

DL410

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Cartuşe

de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07812
31/10/2022
NEMUT N CONSTANTIN ALIN
I.I., BD. BUCURESTI NR. 11, BL.
8B, AP. 28, ET. 7, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100525, PRAHOVA,
ROMANIA

SEO SECRET
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru optimizarea motoarelor de
căutare, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri, asistență
în conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în domeniul managementului corporatist,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, negociere
de contracte de publicitate pentru terți, negociere
de contracte pentru terți cu plătitorii de
servicii medicale, planificare strategică de
afaceri, organizarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de afaceri privind înființarea de afaceri,
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servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de strategie în afaceri, marketing
digital, marketing afiliat, publicitate și marketing,
consultanță în marketing, servicii de marketing,
furnizarea de informații de marketing, campanii
de marketing, consultanță profesională în
marketing, consultanță pentru managementul
marketingului, servicii de agenție de marketing,
planificare de strategii de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, întocmire de planuri
de marketing, furnizare de informații de
marketing, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
în materie de activități de marketing, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza impactului publicității, analize publicitare,
colectarea de informații privind publicitatea,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de statistici privind
publicitatea, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, crearea materialului publicitar,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, indexare web în scop comercial
sau publicitar, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de modele
în scopuri publicitare, furnizare de servicii
publicitare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare de
informații privind publicitatea, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
marketing pe internet, marketing promoțional,
marketing în cadrul publicării de software,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea siteurilor altor persoane, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului pe site, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
clipuri publicitare, promovare computerizată de
afaceri, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, publicitate online, publicitate și
reclamă, servicii de agenție de publicitate,
servicii de cumpărare de media, servicii de

creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de grafică publicitară, servicii
de identitate corporativă, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
publicitate digitală.
41. Cursuri prin corespondență, cursuri de
dezvoltare personală, oferte de cursuri
de instruire, organizare de cursuri prin
corespondență, cursuri de pregătire în
domeniul managementului, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
cursuri de instruire în software de calculator,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
afacerilor, furnizare de cursuri educaționale
în materie de informatică, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul în afaceri, educație și
instruire, publicare multimedia, publicare de
cărți, publicare de broșuri, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de cărți educative, publicare
de reviste electronice, publicare multimedia de
cărți, publicare de reviste și cărți, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, gestionarea motoarelor de
căutare, proiectare, creare și programare de
pagini web, consultanță în domeniul softwareului ca serviciu (SAAS), software ca serviciu
(SAAS), servicii software ca serviciu (SAAS)
care oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
programare de pagini web, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru publicitate online, programare
de software pentru platforme de internet, servicii
de consultanță profesională privind programarea
informatică, programare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere de
software de calculator, programare de software
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pentru evaluarea comportamentului clienților
în magazine online, gazduire de continut
digital, găzduire de pagini web personalizate,
găzduire de platforme pe internet, găzduire de
conținut educațional multimedia, găzduirea de
podcasturi, găzduire de webloguri, găzduirea
site-urilor informatice, găzduire de site-uri web
pentru terți, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07814
31/10/2022
FRANCESCO GIOVANNI MARIO,
STR. RETEZAT NR. 2, SAT
CREAȚA, JUD. ILFOV, COMUNA
DASCĂLU, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07813
31/10/2022
ZHUHAI PANTUM ELECTRONIC
CO., LTD, AREA A, 3RD FLOOR,
BUILDING NO.1, NO.3883, ZHUHAI
AVENUE, ZHUHAI, GUANGDONG,
GUANGDONG, CHINA

BM5100

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
9. Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare.
───────

ROMANIAN
INFLUENCERS AWARDS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07815
31/10/2022
PATRICIA NICOLAU, BD. PIPERA
NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07816
31/10/2022
TIFFANY CASUAL GOURMENT
S.R.L., STR. EPISCOP AUGUSTIN
PACHA NR. 6, AP. 17, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

GRILL x FRIED
BULLDOG BURGER
PESCOBAR EST. 2012
(531)

Clasificare Viena:
03.09.01; 24.09.02; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 729
C), negru (Pantone 6 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.
───────

(531)

Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.16; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FFAF89, HEX #fd7114, HEX
#FE600A), roșu (HEX #FF3627, HEX
#FF6A5C), mov (HEX #FF7CCC,
HEX #FF90EB), alb (HEX #FFFFFF),
albastru (HEX #6DCCE4, HEX
#41C0DB)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07817
31/10/2022
LEPTODACTYLUS SRL, B-DUL
FERDINAND I, NR. 97, BL. P17,
SC. B, ET. 3, AP. 25, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

DELICII MEDITERANEENE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe de mare preparate, fructe de mare
uscate, fructe de mare congelate, fructe de mare
gătite, produse din fructe de mare, fructe de mare
în conservă, jeleuri din fructe de mare, extracte
din fructe de mare, conserve de fructe de mare,
pastă de fructe de mare, substitute de fructe de
mare, fructe de mare care nu sunt vii, fructe
de mare sărate și fermentate (jeotgal), produs
tartinabil pe bază de fructe de mare, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, mâncăruri
preparate din înlocuitori de fructe de mare, cine
preambalate care conțin în principal fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din fructe de mare, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, fructe
de mare fierte în sos de soia (tsukudani),
aperitive congelate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
crustacee înghețate, crustacee, cu excepția
celor vii, raci, cu excepția celor vii, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
produse din pește preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate din înlocuitori de
pește, produs tartinabil pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește afumat, abalone
(moluște), nu vii, alimente refrigerate constând
în principal din pește, alimente refrigerate din
pește, anșoa, nu vii, batoane de pește file, biban
de ocean (nu viu), bibani, nu vii, calcani, nu vii,
calmar preparat, calmar uscat, capelin, nu viu,
caracatiță (cu excepția celei vii), caras, nu viu,
carne de crab, carne de pește uscată, cârnați de
pește, carne de scoici uscată, carne uscată de

melci de mare, carne uscată de scoici bivalve,
caviar, caviar de somon, caviar negru, chiftele
din pește, cod (cu excepția celui viu), conserve
de pește, crab, crab marinat în sos de soia
(ganjang-gejang), crabi (cu excepția celor vii),
crabi de zăpadă, nu vii, crap (cu excepția celui
viu), crevete uscate, crevete în carapace, creveți
uscați și măcinați, creveți uscați și mărunțiți,
creveți, cu excepția celor vii, crochete de pește,
crochete de somon, extracte de peste, felii subțiri
de alge uscate (hoshi-nori), file de pește, fileuri
de anșoa, fileuri de hering afumat, fileuri de
pește la grătar, fructe de mare preparate, hering,
nu viu, homari, cu excepția celor vii, icre de
crab preparate, icre de hering uscate, icre de
pește, preparate, icre de păstrăv de mare de
uz alimentar, icre de somon de mare de uz
alimentar, icre preparate pentru consum uman,
iepuri de mare uscați, krill, nu viu, languste,
cu excepția celor vii, limbă-de-mare, nu vie,
macrou spaniol uscat murat, macrou spaniol, nu
viu, meduze sărate, melci, melci de mare felii,
melci gătiți, melci la conservă, melci preparați
(escargot), melci preparați pentru consum uman,
mâncăruri pe bază de pește, înlocuitor de carne
de crab, midii albastre (nu vii), moluște care
nu sunt vii, moluște comestibile (cu excepția
celor vii), ouă de melci (pentru consum), pastă
de anșoa, pastă de creveți, pastă de icre de
crab, pastă de pește, pateuri de pește, pește
afumat, pește ayu (nu viu), pește cap-de-șarpe,
nu viu, pește congelat, pește conservat, pește cu
aromă de cartofi prăjiți, pește fiert și uscat, pește
gătit, pește gătit și congelat, pește la borcan,
pește marinat, pește în ulei de măsline, pește,
cu excepția celui viu, pârjoale din pește, păstrăvi,
nu vii, pește prelucrat, pește sărat, pește uscat,
pește uscat și mărunțit, pește uscat și tăiat
în fire subțiri, pește-spadă, nu viu, pești din
familia clinidae (cod sărat și uscat), plăcinte cu
crab, plătici (pești roșii, nu vii), plătică de mare,
nu vie, produse congelate pe bază de pește,
produse din pește la borcan, salată cu butargă
(icre de chefal), sardine, nu vii, scoici (care nu
sunt vii), scoici (moluște), cu excepția celor vii,
scoici uscate, scoici, moluște comestibile, cu
excepția celor vii, sepii, nu vii, somon afumat,
somon, nu viu, stacoji, stridii (nu vii, pentru
consum uman), stridii, cu excepția celor vii,
testacee, cu excepția celor vii, ton (conserve),
ton in ulei, ton, nu viu, alimente refrigerate din
peşte, batoane de peşte file, chiftele din peşte,
conserve de peşte, conserve din peşte, crochete
de peşte, crustacee îngheţate, extracte de peşte,
făină de peşte pentru consum uman, heringi (cu
excepţia celui viu), homari (cu excepţia celor vii),
icre artificiale, icre de peşte, preparate, icre de
peşte procesate, languste (cu excepţia celor vii),
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preparate din peşte, preparate gătite constând
în principal din peşte, moluşte care nu sunt
vii, moluşte comestibile (cu excepţia celor vii),
pastă de peşte, pateuri de peşte, peşte, peşte
afumat, peşte congelat, peşte conservat, peşte
conservat (în conserve), peşte, cu excepţia celui
viu, peşte fiert şi uscat, peşte gătit şi congelat,
peşte în conservă, peşte în ulei de măsline, peşte
marinat, peşte prelucrat, produse alimentare din
peşte, peşte sărat, peşte uscat, produs tartinabil
pe bază de peşte, produs tartinabil pe bază
de peşte afumat, produse congelate pe bază
de peşte, produse din peşte la borcan, sardele,
sardine (nu vii), scoici, moluşte comestibile, cu
excepţia celor vii, somon (nu viu), supă de peşte,
ţipari, nu vii, ton (cu excepţia celor vii), ton în ulei,
uleiuri comestibile obţinute din peşte (cu excepţia
uleiului de ficat de cod), pește în conservă,
conserve din pește, preparate din pește, friptură
de pește, icre de pește procesate, produse pe
bază de pește, preparate gătite constând în
principal din pește
31. Fructe de mare vii, crustacee vii, crustacee
arctice, vii, raci vii, raci împlătoșați (astacidae)
vii, produse agricole, de acvacultură, pești vii,
pești de acvariu, hrană pentru pești, hrană
pentru peștișori aurii, momeli vii pentru pești,
pești vii pentru alimentație, pește cap-de-șarpe,
viu, pește din familia sciaenidae, viu, pește viu
pentru consum uman, substanțe nutritive (hrană)
pentru pești, făină de pește pentru consumul
animal, hrană pentru peștii de acvariu, crevete
în saramură pentru hrană de pești, pește viu
(care nu este pentru uz alimentar), pește viu, altul
decât cel pentru consum uman
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive

bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape
de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
băuturi sportive bogate în protein, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
suc concentrat de fructe, punci de fructe,
nealcoolic, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
șerbeturi din fructe (băuturi), suc de fructe
concentrat, sucuri de fructe gazoase, amestec
de sucuri de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool,
must de struguri, suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, bere si produse
de bere, ape, sucuri, băuturi din fructe şi
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sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de legume, apa plata, apa carbogazoasa,
apa minerala, apa potabila, apa (băuturi), apă
îmbuteliata, apă minerala carbogazoasa, apa
gazoasa (carbonatata), apa cu arome, apa de
masa, apă gazoasa (sifon), apă de izvor, apa
potabila distilata, apă potabilă purificata, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi funcţionale
pe baza de apă, apă tonică(băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi nealcoolice din
malţ, băuturi nealcoolice fara malţ (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de fructe, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice cu
suc de legume, siropuri si alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
cu aroma de bere, băuturi nealcoolice cu
aroma de ceai, băuturi nealcoolice pe baza
de miere, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, sorbeturi (băuturi), băuturi din legume,
ape minerale (băuturi), băuturi carbonatate
îngheţate, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
care conţin vitamine, băuturi îmbogăţite cu
nutrimente, şerbeturi din fructe (băuturi),
pastile pentru băuturi gazoase, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, (băuturi din fructe,
fără alcool), băuturi nealcoolice pe baza de
fructe, băuturi nealcoolice constând dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
răcoritoare pe baza de fructe cu aroma de
ceai, băuturi pe baza de apă care conţin
extracte de ceai, apa tonica, apa minerala
aromatizată, băuturi nealcoolice cu suc de
struguri, apa îmbogatită cu minerale (băuturi),
apa carbogazoasa îmbogaţită cu vitamine
(băuturi), apa îmbogăţit nutritiv
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de

stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și
administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare
de
târguri
comerciale,
organizare
de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse în scopuri de
comercializare, organizare de lansări de
produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru
reduceri,
administrarea
magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul
fără personal, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul
fără personal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, organizarea de târguri
comerciale, organizare de târguri în scopuri
comerciale, promovare de târguri în scop
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comercial, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
categoria fructelor de mare, pestelui, proaspete
si/sau preparate, conserve din peste si /
fructe de mare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de
carne, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, realizare de târguri și expoziții virtuale
online cu scop comercial sau publicitar, realizare
de târguri comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri, prezentare de produse,
organizare de prezentări comerciale, prezentare
de bunuri si servicii, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scop comercial, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor alcoolice
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de
ateliere recreative (divertisment), ateliere
organizate în scopuri culturale, organizarea de
concerte în direct susţinute de formaţii muzicale,
coordonare de activităţi culturale, coordonare de
activităţi de divertisment, coordonare de expoziţii
cu scop educativ, coordonare de expoziţii în
scopuri de divertisment, coordonare de expoziţii
în scopuri recreative, organizare de conferinţe
(instruire), organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, organizare
de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educaţie, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentaţii în direct
cu scop cultural sau de divertisment, organizare
şi coordonare de evenimente de divertisment,
organizare şi realizare de târguri cu scop cultural
sau educaţional, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de texte şi imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele în
scopuri publicitare, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
servicii de pregătire (educaţie) şi instruire,
servicii de recreere şi instruire, organizare de
seminarii de instruire, organizare de demonstraţii
în scop de instruire, organizare de evenimente
culturale şi artistice, organizare de evenimente
sportive şi
culturale comunitare, coordonare de evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
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catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
de catering pentru săli/spații special amenajate
pentru expoziții, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
fast-food cu autoservire (alimentație publică),
servicii de fast food la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulota mobilă, restaurant pentru turiști, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii de
restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07818
31/10/2022
PATRICIA NICOLAU, BD. PIPERA
NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

OYSTER BAR BY
TAVERNA RACILOR
(531)

Clasificare Viena:
03.09.18; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
maro (HEX #573e2a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07819
31/10/2022
PICUS BROTHERS SRL,
BULEVARDUL INDEPENDENTEI
NR 227, JUD. BRAILA,
MUNICIPIUL BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR 11 IUNIE, NR 51, SCARA
A, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, BUCURESTI,
ROMANIA

servicii de radiografie, servicii chirurgicale in
domeniul stomatologiei, servicii de chirurgie
de implanturi dentare, servicii de ortodonție,
servicii de igienă dentară, anestezie dentară,
servicii oferite de clinici dentare, servicii
medicale stomatologice, cu activitati specifice
dedicate, cum sunt: tehnica dentara, radiografii
dentare, tratamente stomatologice, consiliere
in domeniul stomatologiei, servicii de ajustare
a protezelor dentare, servicii de tratament de
canale radiculare dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor, servicii medicale de igiena
orala.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07820
31/10/2022
LEONARD VASILE, STR.
CALNISTE NR.3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050267, ROMANIA

Picus Brothers DENTISTRY
(531)

Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, dispozitive pentru
îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
implanturi dentare, proteze dentare, coroane
dentare, punți dentare, gutiere dentare
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, administrare de programe de
fidelizare a clienților, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, publicitate și
marketing
40. Fabricare la comandă de proteze dentare,
fabricare la comandă de proteze dentare și
danturi
44. Servicii de stomatologie, stomatologie
estetică, servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de igienă orală,
servicii de ultrasunete pentru scopuri medicale,

WOW MUSIC
(531)

Clasificare Viena:
01.05.06; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07821
31/10/2022
PROD ALCAR IMPEX SRL, STR.
DUMBRAVEI, NR. 10 E, JUD.
NEAMT, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA
FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I NR. 54, SC.B, ET.3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020915, ROMANIA

haaus

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ în magazine fizice și online, servicii ce implică publicitatea, promovarea
și promoții de vânzare publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobilă,
servicii de reclamă și promotii de vânzare,
închirierea de timp și spatiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spații pe
site-uri în scopul de a face reclamă pentru
bunuri și servicii, publicarea textelor publicitare
online, prezentarea produselor în toate mediile
de comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
și/sau cu ridicata, aranjarea și organizarea de
expoziții, târguri și alte evenimente similare
în scopuri comerciale, procesarea (emiterea)
electronică a facturilor utilizatorilor, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și online
pentru: mobilier divers, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, produse din sticlă, portelan și
ceramică, lenjerie de casă, perdele, articole de
mercerie, decorațiuni covoare, presuri, rogojine,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, tapete murale, decorațiuni interioare,
articole pentru baie: mobilier baie, chiuvete /
lavoare, alte ustensile pentru băi suport săpun,
periute de dinți, electrocasnice, saltele, articole
de grădină, corpuri de iluminat
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07822
31/10/2022
SERVICIILE COMERCIALE
ROMÂNE SA, STR. CUIEJDI NR.
6, JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

PASTRAV DE BICAZ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente refrigerate din peşte, batoane de
peşte file, caviar, chiftele din peşte, conserve
de peşte, conserve din peşte, crab, crochete de
peşte, crustacee îngheţate, extracte de peşte,
făină de peşte pentru consum uman, heringi (cu
excepţia celui viu), homari (cu excepţia celor vii),
icre artificiale, icre de peşte, preparate, icre de
peşte procesate, languste (cu excepţia celor vii),
preparate din peşte, preparate gătite constând în
principal din peşte, midii albastre (nu vii), moluşte
care nu sunt vii, moluşte comestibile (cu excepţia
celor vii), pastă de icre de crab, pastă de peşte,
păstrăvi, nu vii, pateuri de peşte, peşte, peşte
afumat, peşte congelat, peşte conservat, peşte
conservat (în conserve), peşte, cu excepţia celui
viu, peşte fiert şi uscat, peşte gătit şi congelat,
peşte în conservă, peşte în ulei de măsline, peşte
marinat, peşte prelucrat, produse alimentare din
peşte, peşte sărat, peşte uscat, produs tartinabil
pe bază de peşte, produs tartinabil pe bază
de peşte afumat, produse congelate pe bază
de peşte, produse din peşte la borcan, sardele,
sardine (nu vii), scoici (care nu sunt vii), scoici,
moluşte comestibile, cu excepţia celor vii, somon
afumat, somon (nu viu), supă de peşte, ţipari,
nu vii, ton (conserve), ton (cu excepţia celor
vii), ton în ulei, ton, nu viu, uleiuri comestibile
obţinute din peşte (cu excepţia uleiului de ficat
de cod), icre de păstrăv de mare de uz alimentar,
pește în conservă, conserve din pește, preparate
din pește, friptură de pește, pateuri de pește,
pește gătit și congelat, icre de pește procesate,
produse pe bază de pește, preparate gătite
constând în principal din pește, pastă de pește,
pește afumat, pește congelat, pește conservat,
pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește fiert și
uscat, pește gătit, pește la borcan, pește marinat,
pește în ulei de măsline, pește, cu excepția celui
viu, pârjoale din pește, pește prelucrat, pește
sărat, pește uscat, pește uscat și mărunțit, pește
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uscat și tăiat în fire subțiri, produse congelate
pe bază de pește, produse din pește la borcan,
alimente refrigerate din peşte, peşte conservat
(în conserve), produse din peşte
la borcan
31. Produse agricole, de acvacultură, pești vii,
pești vii pentru alimentație, pește viu pentru
consum uman
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din peste, proaspet si/sau preparat, conserve din
peste (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la delicatese, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, prezentare de
produse, organizare de prezentări comerciale,
prezentare de bunuri si servicii, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare de
prezentări în scop comercial
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07827
31/10/2022
CEE THEMATICS KFT, 1133
BUDAPESTA, VÁCI ÚT 76,
BUDAPESTA, UNGARIA

OAMENII LEGII

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de afișaj
[panouri publicitare], asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
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materialelor publicitare, managementul interimar
al afacerii, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, publicitate exterioară, publicitate cu
plata per click, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin rețelele de fibră
optică, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, flux continuu
(streaming) de date.
41. Spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, distribuție de filme, sevicii de
ditare video pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, servicii de jocuri
furnizate online de la 0 rețea computerizată,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
producția de programe radio și de televiziune,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitar, producția
de spectacole, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, divertisment de
televiziun , organizarea de evenimente de
divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07830
31/10/2022
ȘTEFAN RADU, DRM. FERMEI,
NR. 74, BL. 10S, ET. 1, AP.
3, JUDET ILFOV, POPEȘTILEORDENI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

CryptoAce

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de comert cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte., publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice.
38. Transmisii video, transmisie de podcasturi,
transmisie de webcast-uri, difuzare de informații
financiare prin satelit, difuzare de informații
financiare prin radio, difuzare de infomații
financiare prin intermediul televiziunii, difuzare
video, transmisii audio, video și multimedia prin
internet și alte rețele de comunicații.
41. Producție de înregistrări video, producție
de materiale video, producție de materiale
video formative, producție audio, video și
multimedia și fotografie, educație și instruire,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07831
31/10/2022
IONUŢ NACEE, STR. CĂIUȚI,
NR.6, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07832
31/10/2022
GLAMART MEDIA SRL, STR.
TABLEI, NR.8, MANSARDĂ,
ET.2, JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

vizibil
(531)

TERASA ŢĂRĂNEASCĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.07.03;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Agenții de publicitate, campanii de
marketing, concepere de material publicitar,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, creare de
texte publicitare, crearea materialului publicitar,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de planuri de marketing, editare post-producție
de publicitate și reclame, editare și actualizare
de texte publicitare, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing
digital, planificare de strategii de marketing,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
producție de clipuri publicitare, producție de
materiale publicitare, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de agenție de marketing, servicii de
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agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing, servicii de relații cu publicul, servicii
de telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, studii de marketing,
producție de material publicitar, producție de
reclame radio, producție de material publicitar
vizual, productie de publicitate televizata si
radiofonica, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare.
41. Producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, servicii de producție video,
producţie de podcast-uri, producție de clipuri
grafice cinematografice, producție audio și video
și fotografie, producție de înregistrări educative
audio și video, producție de înregistrări sonore și/
sau video, producție audio, video și multimedia
și fotografie, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, fotografie,
publicarea de fotografii, fotoreportaje, editare
de fotografii, editare de filme (fotografice),
compoziții fotografice pentru terți, servicii de
fotografiere din drone, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia,
editare video, servicii de înregistrare video.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07833
31/10/2022
C.C. INVESTMENT ACTIV
S.R.L., CAL. DUMBRAVII, NR.95,
ET.PARTER, JUDET SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDET BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

───────

ASPIRED NATURAL FOOD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.03.13; 26.11.01; 26.11.12; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse horticole si forestiere, culturi
agricole și de acvacultură, paie (furaje), furaje
pentru cai, oxid de calciu pentru furaje, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, produse alimentare și hrană
pentru animale, composturi horticole, miceliu
de uz agricol, pelin proaspăt (yakssuk) sub
formă de plantă vie, plante, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
de acvacultură brute, produse de acvacultură
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brute și neprelucrate, produse de acvacultură
neprocesate, produse forestiere brute, produse
forestiere brute și neprocesate, produse
forestiere neprocesate, produse horticole brute,
produse horticole brute și neprocesate, produse
horticole neprocesate, composturi horticole
realizate din resturi de coji de cacao, alimente
pentru păsări de curte, alimente pentru oi,
alimente pentru găini, alimente pentru căței,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru animale, care conțin extracte
din plante, alimente pentru animale marine,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale care dau lapte, alimente pe
bază de ovăz pentru animale, alimente pe
bază de lapte pentru animale, alimente la
conservă pentru animale, alimente cu gust de
pui pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust
de ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu
gust de ficat pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin fosfat
pentru hrănirea animalelor, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea pisicilor, cereale procesate
pentru a fi consumate de animale, bulgări de
sare pentru animale, borhoturi, biscuiți preparați
din malț pentru animale, biscuiți preparați din
cereale pentru animale, amestecuri de semințe
sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea vitelor,
făină de arahide pentru animale, turte de arahide
pentru animale, alimente sub formă de inele
pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea pisicilor, alimente pentru
viței, alimente pentru pisici pe bază de sau care
conțin pește, hrană de animale care conține fân
uscat la aer, hrană de animale care conține
fân, hrană cu gust de brânză pentru câini,
grăunțe pentru păsări, grăunțe pentru hrana
animalelor, făină pentru animale, germeni de
grâu pentru consum animal, făină din semințe
de in pentru consum animal, făină din boabe de
soia (hrană pentru animale), fân uscat balotat,
fân, făină de ovăz pentru consum de către
animale, făină de pește pentru consumul animal,
extracte din drojdie pentru a fi consumate
de animale, fermenți pentru consum animal,
substante alimentare fortifiante pentru animale,
drojdie pentru nutreț de animale, drojdie uscată
activă pentru animale, extracte de malț pentru
a fi consumate de către animale, reziduuri din
tratarea grăunțelor de cereale , pentru hrana
animalelor, conserve de pește pentru animale de
companie, crevete în saramură pentru hrană de
pești, culturi conservate pe post de hrană pentru
animale, delicatese pentru păsări, comestibile,
hrană pentru păsări sălbatice, hrană pentru

rozătoare, hrană pentru porci, hrană pentru
pești, hrană pentru iepuri, hrană pentru animale
de companie, hrană pentru animale domestice,
hrană pe bază de sos de soia (hrană pentru
animale), hrană pe bază de cereale pentru
animale, hrană mixtă pentru animale, hrană de
animale sub formă de nuci, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, hrană de animale derivată din
materie vegetală, hrană de animale derivată din
fân, hrană de animale derivată din fân uscat la
aer, hrană de animale care constă în produse
din semințe de soia, nutreț, nutreț fortifiant pentru
animale, produse pentru îngrășarea animalelor ,
înlocuitori de lapte pentru utilizare ca alimente
pentru animale, nisip pentru găini, mălai pentru
a fi consumat de către animale, mâncare pentru
porumbei, mâncare pentru papagali, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
malț pentru animale, lucernă uscată pentru
animale, malț cu conținut de albumină pentru
consumație la animale (nu de uz medical),
leguminoase (alimente pentru animale), făină de
furaje, in (furaj), hrană sintetică pentru animale,
hrană sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, porumb pentru consum
de către animale, porumb (procesat) pentru
consum de către animale, turte de porumb
pentru vite, pastă de amidon (hrană pentru
animale), paie, ovăz pentru a fi consumați
de animale, ovăz procesat pentru consum de
către animale, orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, făină de orez (nutreț), nutreț
pentru îngrășarea vitelor, semințe de in pentru
consum animal, substanțe de alimentare pentru
albine, săruri minerale pentru bovine, semințe
de in comestibile, neprocesate, rapiță (turte de pentru vite), reziduuri de distilerie, hrană pentru
animale, proteine de grâu pentru alimente pentru
animale, produse din cereale pentru consum de
către animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, preparate pentru
hrana animalelor, produse alimentare măcinate
pentru animale, preparate din cereale fiind
hrană pentru animale, tărâțe de orez (hrană
pentru animale), sare pentru vite , substanțe
nutritive (hrană) pentru pești, cereale brute,
cereale neprelucrate, grăunțe (cereale), cereale
neprocesate, germeni de cereale, cereale crude
(neprelucrate), malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, bulbi pentru
agricultură, semințe pentru agricultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07834
31/10/2022
ZAREA SA, B-DUL BUCUREŞTII
NOI, NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

BUJOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktailuri pe bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktailuri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază desoia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape (băuturi),
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, brandy, rachiu, cidru alcoolic, cocktailuri alcoolice, digestive (lichioruri şi spirtoase),
băuturi distilate, gin, mied, lichioruri, perry, rom,
spirtoase (băuturi) vodcă, whisky, vinuri, vinuri
spumante.
───────

(540)

M 2022 07835
31/10/2022
BLUE LAGOON CLEAN SRL,
SOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 236A, ET 4, AP.
405, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

BLUE LAGOON CLEAN
2013 TRANSPORT
GRATUIT BLUE LAGOON
Curatatorie ecologica
Colectare&livrare GRATUIT
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.11.13; 18.01.07; 18.01.23;
27.07.01; 27.07.03; 29.01.03; 29.01.04
Culori revendicate:albastru, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate pentru curățare și odorizante,

preparate pentru spălare, detergenți, altii decat
cu utilizare in procesele de fabricare si in scopuri
medicale, produse pentru curățenie.
37. Servicii oferite de curățătorie ecologică
de haine si covoare, instalare, curățare,
reparare și întreținere, curățarea și îngrijirea
țesăturilor, materialelor textile, a pielii, a
blănii și a produselor din aceste materiale,
spălătorie chimică şi ecologică, spălarea
țesăturilor, spălarea materialelor textile, servicii
de curățenie, furnizare de servicii de curățenie,
curățarea textilelor, curățarea tapițeriei, curățare
de covoare și carpete, curățare de materiale
textile, indepărtarea petelor de pe covoare
și mochete, servicii de spălare, servicii de
spălare cu presiune, curăţare, spălare şi călcare
de covoare, mochete si carpete, intreţinere,
curăţare, reparare şi remediere de covoare,
mochete si carpete.
39. Transport și livrare de bunuri, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, depozitare și livrare de
bunuri.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07836
31/10/2022
BLUE LAGOON CLEAN SRL,
SOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 236A, ET 4, AP.
405, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

BLUE LAGOON
Curatatorie ecologica
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.02;
26.11.12; 26.11.13; 26.01.07; 29.01.03;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru spălare, detergenți, produse
pentru curățenie.
37. Curățătorie ecologică de haine si covoare,
instalare, curățare, reparare și întreținere,
curățarea și îngrijirea țesăturilor, materialelor
textile, a pielii, a blănii și a produselor din
aceste materiale, spălătorie chimică şi ecologică,
spălarea țesăturilor, spălarea materialelor textile,
servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, indepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
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intreţinere, curăţare, reparare şi remediere de
covoare, mochete si carpete.
39. Transport și livrare de bunuri, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, depozitare și livrare de
bunuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07837
31/10/2022
GENERAL AGRO COM SERVICE
S.R.L., SAT GRAJDANA, JUD.
BUZĂU, COMUNA TISAU, BUZĂU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LIDER express
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.06;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24
(591) Culori revendicate:rosu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerţ, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, 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, servicii de agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul

afacerilor, lucrări de birou, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata, servicii de vanzare cu
amanuntul, servicii de vanzare cu ridicata
si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, regruparea în
avantajul terţilor a produse alimentare, 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, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
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congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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, instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor, 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, 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
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curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, 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, covoare, preșuri,
rogojini, linoleum și alte produse pentru
acoperirea podelelor, tapete murale, nu din
materiale textile, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, carti, electrocasnice,
telefoane, corpuri de iluminat (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 produse alimentare, 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, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada

din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
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a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte
de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
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,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la produse alimentare, 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, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
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preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,

cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate, marchize
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
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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,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la produse alimentare, 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, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume

preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
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de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
șlefuire, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
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, covoare, preșuri, rogojini, linoleum

și alte produse pentru acoperirea podelelor,
tapete murale, nu din materiale textile, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, carti, electrocasnice, telefoane, corpuri
de iluminat, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu produse
alimentare, 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,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de oaie,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, paste
tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
pește, caracatiță (cu excepția celei vii), caviar,
carne de rață, mâncăruri preparate care conțin
în principal carne de rață, produse confiate din
carne de rață, carne de gâscă, tăiței asiatici,
legume asiatice cu frunze, proaspete, brânzeturi,
trufe conservate, trufe gătite, dulcețuri , fructe
preparate, pastă de fructe, cremă de fructe,
piureuri de fructe, fructe conservate, conserve
de fructe, fructe în conservă, fructe feliate,
la conservă, fructe la borcan, jeleuri de
fructe, legume procesate, legume conservate,
conserve de legume, jeleuri de legume, jeleuri,
dulcețuri, paste de fructe și legume, gemuri,
gemuri din fructe, marmelada din fructe, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și
fierte, legume conservate (în ulei), legume
procesate, legume congelate, legume gătite,
legume uscate, legume sărate, legume în
saramură, conserve cu legume, conserve
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume, fructe
deshidratate, fructe, gătite, fructe congelate,
fructe uscate, fructe conservate în alcool,
jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
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înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate

electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
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,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
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(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la produse alimentare, 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, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, aparate și instrumente științifice, pentru
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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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
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,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,

cu privire la produse alimentare, 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, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri, fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
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proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
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,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07838
31/10/2022
SD ROYAL OPTIC SRL, STR.
CAMPULUI, NR. 12, BL. 1,, JUD.
ILFOV, TUNARI, 077180, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07839
31/10/2022
CLINICA ATIPIC S.R.L., STR.
PREOT VASILE LUCACIU, NR.
37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SUMMIT Eyewear
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari corectori,
ochelari antireflex, rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame de ochelari fără brațe, 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 de ochelari fabricate
dintr-o combinație de metal și plastic, rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și materiale plastice.
───────

CLINICA neuroAtipic psiholog
Maria Cristina Nedelcu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07840
31/10/2022
FARMA CLASS INDUSTRY SRL,
STR. SOLDAT DUMITRU MINCĂ,
NR. 2-4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SEPTOVIT

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07842
31/10/2022
BOGDAN-CONSTANTIN
DRĂGUŞOIU, STR.
TRANDAFIRILOR, NR. 76, COM.
BĂRCĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
TĂTĂRANI, PRAHOVA, ROMANIA
CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice,
suplimente
alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07841
31/10/2022
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MURES, TARGU MURES,
540014, MUREȘ, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CASA DRĂGUŞOIU
VALEA URLOII

Pediatrik

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 06.07.25; 05.07.10
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07843
31/10/2022
DIGITAL STORYTELLERS SRL,
STR. PAJIȘTEI, NR. 30, BLOC
2, ETAJ 4, AP. 42, BUCUREŞTI,
041249, ROMANIA

Complimente Bucatarului

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, marketing digital, marketing
pentru evenimente, servicii de cumpărare de
media, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii de
relaţii media, stabilirea de abonament la ziare
electronice, stabilirea de abonament la un pachet
media de informații, cercetare de piață pentru
publicitate, consultanță în domeniul cercetării
pieței, studii de piață, colectare de informații cu
privire la cercetarea pieței, cercetarea de piață
și studii de marketing, furnizare de informații de
afaceri în domeniul mediilor sociale, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de publicitate, marketing și promovare în
mediul online a experiențelor culinare, furnizare
de consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de marketing și promovare
online a bucătarilor, derularea campaniilor de
promovare prin platforme digitale a experiențelor
culinare.
41. Servicii de publicare on-line, servicii de
editare, publicare multimedia, antrenament
(instruire), instruire, organizare de seminarii
și conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de conferințe, expoziții cu
scop cultural (sau educaţional) și concursuri,
producție de documentare, producție de benzi
video, organizarea de concursuri pe platforme
digitale cu privire la experiențe culinare,
prin colectarea de opinii, recenzii și voturi
ale utilizatorilor platformelor digitale, respectiv
acordarea de premii bucătarilor înscriși în
platformă.
42. Software ca serviciu (saas), servicii de
programare de software de calculator, creare de
aplicații software, platformă ca serviciu (paas)
destinată promovării experiențelor culinare,
platformă ca servciu (paas) destinată creării unei
comunități online pentru experiențe culinare,
platformă ca servciu (paas) destinată transmiterii
de conținut, oferirea de recenzii, participării
la discuții interactive online de către utilizatori

cu privire la experiențe culinare, platformă ca
servciu (paas) destinată promovării bucătarilor
și experiențelor culinare, inclusiv prin crearea
unui profil online al bucătarilor, derularea de
concursuri și acordarea de premii în urma votului
utilizatorilor platformei.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07844
31/10/2022
ADAPTIVE LLD CONSULT SRL,
STR. CAP. IVAN ANGHELACHE,
NR. 2, BL. M28, SC.1, ET. 8, AP. 50,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 51187,
ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

SMART LOCKER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.13.25;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Încuietori digitale pentru uși, încuietori de
uși electronice, încuietori de uși cu senzori
de amprentă, încuietori inteligente pentru
uși, aparate electrice pentru identificarea
persoanelor, aparate electronice de identificare
pentru identificarea persoanelor, aparate
electrice și electronice pentru controlul accesului
și intrării, chei electrice și electronice și
carduri codate pentru încuietori, dispozitive
electronice de închidere sau instalații de
închidere pentru uși, porți, geamuri, cu unul
sau mai multe elemente, aparate electronice
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de comutare, comandă, monitorizare și control
pentru dispozitive de închidere sau instalații de
închidere, module de acționare comandate de
motor pentru încuietorile ușilor, software, aplicații
mobile, software pentru controlul termostatelor,
sistemelor de aer condiționat din cameră, de aer
din cameră, de iluminat din cameră, de acces și
de siguranță în cameră, aparate și echipamente
de prelucrare a datelor și accesorii sub formă
de routere și/sau dispozitive de amplificare a
semnalului pentru conexiuni de rețea fără fir și
carduri cu cip, încuietori electrice, chei electrice
și electronice, aparate electrice si electronice de
monitorizare, instalaţii de închidere electronice,
dispozitive de alarmă, instalatii de control
acces, închizători cu aparate de citire a
amprentelor digitale, închizători cu scanere
biometrice de amprente digitale, încuietori fără
fir, sisteme de închidere și deschidere electrice
și electronice, încuietori electrice și electronice
pentru uși, carduri de control al accesului
(codificate sau magnetice), carduri electronice
de acces, carduri inteligente codificate, cartele
care încorporează un circuit electronic integrat
(cartele inteligente), echipamente de procesare
a semnalelor digitale, chei digitale, seturi
pentru dezvoltare de software (sdk), aparate
de fotografiat, aparate video, pagere radio,
aparate stereo, aparate de mărit, aparate pentru
localizarea obiectivelor (telescopice), aparate
pentru citirea discurilor optice, programe pentru
procesarea datelor înregistrate pe suporturi de
date lizibile electronic, aparate pentru testarea
detectoarelor de fum prin folosirea spray-urilor
cu aerosoli, aparate de recunoaștere facială,
aparate pentru identificarea structurii venoase,
aparate pentru controlul gesturilor, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, aparate pentru
recunoașterea modelelor de mișcare, vizoare
optice pentru uși, module electronice de voce
şi relee, aparate de programare a timpului,
aparate de comandă programabile, aparate
de telecomunicații programabile, aparate de
redare video, emițătoare, comenzi electrice
şi electronice, contacte electrice, cabluri
şi distribuitoare electrice, circuite integrate,
codoare pentru procesarea datelor, cititoare
(aparatură pentru procesarea datelor), rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, monitoare, periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, programe pentru
aparatele de prelucrare a datelor, dispozitive de
codare magnetice și acționate vocal, aplicații
software de calculator, descărcabile, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tablete, laptopuri,
software de calculator pentru interpretarea
amprentelor digitale sau palmare, software
pentru transmisia datelor de la dispozitive

electronice de închidere şi de control al
accesului, prin reţeaua informatică mondială,
reţeaua de telefonie fără fir sau prin transmisie
radio, software pentru descărcarea programelor
de aplicații și pentru programarea, controlul,
monitorizarea și gestionarea de la distanță
a încuietorilor electronice și a dispozitivelor
de control al accesului prin rețele globale
de calculatoare, rețele telefonice fără fir
sau prin transmisie radio, software aplicație
descărcabilă de calculator pentru calculatoare,
aparate mobile (telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, tablete, laptopuri), și anume software
pentru programarea, controlul, monitorizarea
și administrarea de închizători electronice și
aparate de control al accesului.
35. Regruparea pentru terţi de diferite produse,
constând în: structuri metalice transportabile,
structuri metalice, transportabile, articulate,
structuri metalice transportabile cu elemente
din lemn, sticlă, materiale şi plastic, corturi,
corturi comerciale, corturi turistice, corturi
pentru armată, corturi pentru petreceri, hangare,
corturi tip hală, baldachine şi umbrare, în
special pentru picnicuri, târguri, expoziţii, terase,
grădini şi părţile interioare ale spaţiilor care
prestează servicii şi comerciale, copertine,
standuri de prezentare şi anume standuri de
prezentare articulate şi standuri de prezentare
cu elemente structurale metalice, tarabe
comerciale (exceptând transportul), organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, distribuirea
de materiale şi dispozitive publicitare, publicitate,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
servicii de funcții administrative, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
consultanță pentru conducerea afacerilor, afișaj,
estimare în afaceri comerciale, informații pentru
afaceri, date referitoare la afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță privind
organizarea afacerii, cercetări pentru afaceri,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, agenții de informații
comerciale, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilații statistice, gestionare de
fișiere informatice, analiza prețului de cost,
căutare de informații în fișiere informatice, pentru
terți, prezentare de produse, publicitate directă
prin poștă, facturare, servicii de marketing, studii
de marketing, studii de piață, închiriere de mașini
și aparate de birou, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, organizare de expoziții în
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de externalizare (asistență în afaceri),
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri și
servicii pentru alte întreprinderi), consultanță în
afaceri, servicii de relații cu publicul, închiriere de
material publicitar, închiriere de spații publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, închiriere de automate de vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, decorarea vitrinelor, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, servicii
de administrare pentru afaceri, contabilitate,
managementul relației cu clienții, organizare,
gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
furnizare de informaţii cu privire la produs
şi de asistenţă pentru eventualii cumpărători
de echipament pentru divertismentla domiciliu,
de aparate şi instrumente multimedia, de
echipamente de televiziune şi radio, echipament
audio-vizual, cutii decodoare, aparate de
înregistrare video personale, aparate pentru
înregistrarea pe benzi video, software de
jocuri pe calculator, hardware şi dispozitive
periferice, intermediere şi organizare de târguri
şi expoziţii, intermediere şi organizare de târguri
cu expozitii, servicii de carduri de fidelitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încuietori digitale pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu încuietori
de uși electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încuietori inteligente
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu software, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aplicații mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încuietori electrice, dispozitive de servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu alarmă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încuietori fără fir, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carduri de control al
accesului (codificate sau magnetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carduri
electronice de acces, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carduri inteligente
codificate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cartele care încorporează un
circuit electronic integrat (cartele inteligente),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de procesare a semnalelor
digitale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seturi pentru dezvoltare de software
(sdk), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de fotografiat, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
video, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pagere radio, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate stereo, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru localizarea
obiectivelor (telescopice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
citirea discurilor optice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe pentru
procesarea datelor înregistrate pe suporturi de
date lizibile electronic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru testarea
detectoarelor de fum prin folosirea spray-urilor
cu aerosoli, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de recunoaștere facială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru recunoaștere vocală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vizoare optice pentru uși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de programare
a timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de comandă programabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de telecomunicații programabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de redare video, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu emițătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu contacte
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu circuite integrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cititoare
(aparatură pentru procesarea datelor), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu monitoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aplicații
software de calculator, descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu software de calculator pentru
interpretarea amprentelor digitale sau palmare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încuietori digitale pentru uși, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încuietori de uși
electronice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încuietori inteligente pentru uși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
software, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aplicații mobile, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu încuietori electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive de alarmă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încuietori fără fir,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carduri de control al accesului (codificate sau
magnetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu carduri electronice de acces, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu carduri
inteligente codificate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cartele care încorporează
un circuit electronic integrat (cartele inteligente),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de procesare a semnalelor digitale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de fotografiat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate video, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pagere radio,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate stereo, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de mărit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru localizarea obiectivelor (telescopice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate pentru citirea discurilor optice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
programe pentru procesarea datelor înregistrate
pe suporturi de date lizibile electronic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru testarea detectoarelor de fum prin
folosirea spray-urilor cu aerosoli, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
de recunoaștere facială, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
recunoaștere vocală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vizoare optice pentru uși,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de programare a timpului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
comandă programabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de telecomunicații
programabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de redare video, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu emițătoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu contacte electrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu circuite integrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cititoare (aparatură pentru procesarea datelor),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu monitoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

aplicații software de calculator, descărcabile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încuietori digitale pentru uși,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încuietori de uși electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu încuietori inteligente pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aplicații mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu încuietori electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive de
alarmă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încuietori fără fir, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carduri de control al accesului (codificate sau
magnetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carduri electronice de
acces, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carduri inteligente codificate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cartele care încorporează un circuit
electronic integrat (cartele inteligente), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipamente de procesare a semnalelor
digitale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu seturi pentru dezvoltare de
software (sdk), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de fotografiat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate video, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pagere
radio, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate stereo, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru localizarea
obiectivelor (telescopice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate pentru
citirea discurilor optice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu programe pentru
procesarea datelor înregistrate pe suporturi de
date lizibile electronic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate pentru
testarea detectoarelor de fum prin folosirea
spray-urilor cu aerosoli, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de recunoaștere facială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
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pentru recunoaștere vocală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vizoare optice
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de programare
a timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de comandă
programabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de telecomunicații
programabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de redare video,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu emițătoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu contacte
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu circuite integrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cititoare (aparatură pentru procesarea datelor),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu monitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aplicații software
de calculator, descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu software
de calculator pentru interpretarea amprentelor
digitale sau palmare.
37. Servicii de instalare de încuietori digitale
pentru uși, servicii de instalare de încuietori
de uși electronice, servicii de instalare de
încuietori inteligente pentru uși, servicii de
instalare de software, servicii de instalare de
aplicații mobile, servicii de instalare de încuietori
electrice, servicii de instalare de dispozitive
de alarmă, servicii de instalare de încuietori
fără fir, servicii de instalare de carduri de
control al accesului (codificate sau magnetice),
servicii de instalare de carduri electronice
de acces, servicii de instalare de carduri
inteligente codificate, servicii de instalare de
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), servicii de instalare
de echipamente de procesare a semnalelor
digitale, servicii de instalare de seturi pentru
dezvoltare de software (sdk), servicii de instalare
de aparate de fotografiat, servicii de instalare
de aparate video, servicii de instalare de
pagere radio, servicii de instalare de aparate
stereo, servicii de instalare de aparate de mărit,
servicii de instalare de aparate pentru localizarea

obiectivelor (telescopice), servicii de instalare de
aparate pentru citirea discurilor optice, servicii
de instalare de programe pentru procesarea
datelor înregistrate pe suporturi de date lizibile
electronic, servicii de instalare de aparate pentru
testarea detectoarelor de fum prin folosirea
spray-urilor cu aerosoli, servicii de instalare
de aparate de recunoaștere facială, servicii
de instalare de dispozitive pentru recunoaștere
vocală, servicii de instalare de vizoare optice
pentru uși, servicii de instalare de aparate
de programare a timpului, servicii de instalare
de aparate de comandă programabile, servicii
de instalare de aparate de telecomunicații
programabile, servicii de instalare de aparate de
redare video, servicii de instalare de emițătoare,
servicii de instalare de contacte electrice,
servicii de instalare de circuite integrate, servicii
de instalare de cititoare (aparatură pentru
procesarea datelor), servicii de instalare de
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, servicii de instalare de
monitoare, servicii de instalare de periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
servicii de instalare de aplicații software de
calculator, descărcabile, servicii de instalare
de telefoane inteligente, servicii de instalare
de ceasuri inteligente, servicii de instalare
de tablete, servicii de instalare de laptopuri,
servicii de instalare de software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, reparații și lucrări de întreținere de
încuietori digitale pentru uși, reparații și lucrări
de întreținere de încuietori de uși electronice,
reparații și lucrări de întreținere de încuietori
inteligente pentru uși, reparații și lucrări de
întreținere de software, reparații și lucrări de
întreținere de aplicații mobile, reparații și lucrări
de întreținere de încuietori electrice, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive de alarmă,
reparații și lucrări de întreținere de încuietori
fără fir, reparații și lucrări de întreținere de
carduri de control al accesului (codificate sau
magnetice), reparații și lucrări de întreținere
de carduri electronice de acces, reparații și
lucrări de întreținere de carduri inteligente
codificate, reparații și lucrări de întreținere de
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), reparații și lucrări
de întreținere de echipamente de procesare
a semnalelor digitale, reparații și lucrări de
întreținere de seturi pentru dezvoltare de
software (sdk), reparații și lucrări de întreținere
de aparate de fotografiat, reparații și lucrări
de întreținere de aparate video, reparații și
lucrări de întreținere de pagere radio, reparații și
lucrări de întreținere de aparate stereo, reparații
și lucrări de întreținere de aparate de mărit,
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reparații și lucrări de întreținere de aparate
pentru localizarea obiectivelor (telescopice),
reparații și lucrări de întreținere de aparate
pentru citirea discurilor optice, reparații și lucrări
de întreținere de programe pentru procesarea
datelor înregistrate pe suporturi de date lizibile
electronic, reparații și lucrări de întreținere
de aparate pentru testarea detectoarelor de
fum prin folosirea spray-urilor cu aerosoli,
reparații și lucrări de întreținere de aparate
de recunoaștere facială, reparații și lucrări de
întreținere de dispozitive pentru recunoaștere
vocală, reparații și lucrări de întreținere de
vizoare optice pentru uși, reparații și lucrări de
întreținere de aparate de programare a timpului,
reparații și lucrări de întreținere de aparate
de comandă programabile, reparații și lucrări
de întreținere de aparate de telecomunicații
programabile, reparații și lucrări de întreținere
de aparate de redare video, reparații și lucrări
de întreținere de emițătoare, reparații și lucrări
de întreținere de contacte electrice, reparații
și lucrări de întreținere de circuite integrate,
reparații și lucrări de întreținere de cititoare
(aparatură pentru procesarea datelor), reparații
și lucrări de întreținere de rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
reparații și lucrări de întreținere de monitoare,
reparații și lucrări de întreținere de periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
reparații și lucrări de întreținere de aplicații
software de calculator, descărcabile, reparații și
lucrări de întreținere de telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de ceasuri
inteligente, reparații și lucrări de întreținere
de tablete, reparații și lucrări de întreținere
de laptopuri, reparații și lucrări de întreținere
de software de calculator pentru interpretarea
amprentelor digitale sau palmare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07845
31/10/2022
IBRAHIM TAN, STR. ISACCEI, BL.
I12, SC. B, AP. 6, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

La Tăticu Durum
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

LISTA CONŢINÂND
CERERILE DE ÎNREGISTRARE MARCĂ,
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Cereri Mărci publicate în 07/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05851

(151)
01/06/2022

(732)
Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2 M 2022 05908

01/06/2022

Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Adventum Group

3 M 2022 05910

25/04/2022

Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

ADVENTUM

4 M 2022 06608

05/03/2010

INDUSTRIA DE DISEÑO
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

ZARA

2

(540)
Adventum
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05851
01/06/2022
Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1. H-1015 ,
BUDAPEST, UNGARIA
Cabinet de Proprietate
Intelectuală Neagu Laura, STR.
DINU VINTILĂ, NR. 6B, BL. 3,
SC. K, ET. 1, AP. 2, COMPLEX
CENTRAL PARK, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Adventum

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, vânzare prin
licitație publică, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de achiziții,
servicii de intermediere în achiziții, cotații de
preț pentru produse sau servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, analiză
de preț, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, achiziții de
produse în numele societăților terțe, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii

pentru alte întreprinderi), informații despre
metode de vânzare, servicii de comparare a
prețurilor la energie, achiziții de contracte de
furnizare de energie, furnizare de recomandări
pentru produse de larg consum, consiliere cu
privire la produse de consum, administrarea
vânzărilor, servicii de gestionare a vânzărilor,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizarea
de informații privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, servicii de import
și export, servicii ale agențiilor de import,
agenții de import-export, agenții de importexport în domeniul energiei, realizare de
abonamente la pachete de informații, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la servicii de internet,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
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comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, servicii de
comandă cu ridicata, intermediere de contracte
(pentru terți), negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, servicii de telemarketing, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru alte
persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05908
01/06/2022
Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1., BUDAPEST,
1015, UNGARIA
Cabinet de Proprietate
Intelectuală Neagu Laura, STR.
DINU VINTILĂ, NR. 6B, BL. 3,
SC. K, ET. 1, AP. 2, COMPLEX
CENTRAL PARK, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Adventum Group

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și
servicii
administrative,
intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, servicii administrative referitoare la planurile
de cumpărare de acțiuni de către angajați,
servicii de achiziții, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizare
de informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, servicii de comparare
a prețurilor, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, informații despre metode
de vânzare, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicații, servicii ale agențiilor de
export, servicii pentru promovarea exporturilor,
consiliere cu privire la produse de consum,
administrarea vânzărilor, servicii de gestionare
a vânzărilor, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizare
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de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea de informatii privind bunurile de larg
consum, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
servicii de internet, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, negociere
șîncheiere de tranzacții comerciale pentru terți:
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, informare și consultanță cu
privire la comerțul exterior, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, brokeraj cu liste
pe bază de nume și adrese, intermediere de
contracte (pentru terți), negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți, cotații
pentru oferte de licitații, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii de comandă (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, servicii
de telemarketing, organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării și
comercializării de produse, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,

servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05910
25/04/2022
Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1., BUDAPEST,
1015, UNGARIA
Cabinet de Proprietate
Intelectuală Neagu Laura, STR.
DINU VINTILĂ NR. 6B, BL. 3,
SC. K, ET. 1, AP. 2, COMPLEX
CENTRAL PARK, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ADVENTUM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, hârtie
aspră (pentru toaletă), decorațiuni din carton
pentru alimente, hârtie igienică, șervețele de
unică folosință, hârtie plantabilă cu semințe
(papetărie), hârtie parfumată pentru dulapuri,
suporturi din mucava pentru pahare, umbreluțe

din hârtie pentru cocteiluri, hârtie de împachetat
alimente, role de bucătărie (hârtie), hârtie
absorbantă, individualuri de masă din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, șervetele de masă din hârtie, bannere
din hârtie, suporturi de hârtie pentru pahare de
cocteil, filtre de cafea din hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, pungi de gunoi din hârtie,
saci de gunoi din hârtie (pentru uz casnic), cârpe
de șters din hârtie, filtre de apă din hârtie, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, suporturi din
hârtie pentru pahare, decorațiuni de hârtie
pentru masă, șervete din hârtie de uz cosmetic,
suporturi de pahare din hârtie, șervețele de
hârtie de pus sub cești, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru raft,
hârtie pentru șervețele, șervete de masă, din
carton, individualuri din carton pentru indicarea
amplasării veselei, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, stegulețe decorative din hârtie,
stegulețe din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de achiziții,
servicii de intermediere în achiziții, cotații de
preț pentru produse sau servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, analiză
de preț, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, achiziții de
produse în numele societăților terțe, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
comparare a prețurilor, consiliere cu privire la
produse de consum, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, consultanță
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privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, regruparea, pentru
alte persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de comandă cu ridicata, brokeraj cu
liste pe bază de nume și adrese, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.

41. Traducere și interpretare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Orez, tapioca, sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gustări pe bază de orez.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și de
vânzare cu ridicata în magazine, vânzare prin
intermediul unor rețele globale de calculatoare,
pe bază de catalog, prin comandă poștală,
prin telefon, prin intermediul radioului și al
televiziunii și prin alte mijloace electronice
cu privire la următoarele produse: fructe si
legume conservate, congelate, uscate și coapte,
uleiuri (comestibile), orez, făină și preparate din
cereale, pâine, oțet, sosuri (condimente).
43. Servicii
de
restaurant
(alimentație),
restaurant cu autoservire, servicii de bufet.
───────

Erată
Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2022 07739/27.10.2022,
publicată în data de 03.11.2022, clasificarea corectă a serviciilor este:
Clasa 35: Publicitate, gestiunea și administrarea afacerilor; administrarea programelor
de loialitate pentru clienți; crearea programelor de loialitate pentru colectarea și reciclarea
mobilierului și a produselor din masa lemnoasă, toate serviciile menționate fiind derulate în
magazine fizice și on-line.
Clasa 39: Servicii preluare mobilier folosit și a altor produse din lemn (transport).
Clasa 40: Servicii de reciclare mobilier și produse de lemn.

