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Cereri Mărci publicate în 08/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05080

(151)
01/08/2022

(732)
SIP RENTAL AUTO SRL

2 M 2022 05211

01/08/2022

LEON CONCEPT ENTERPRISE CARSTORY
SRL

3 M 2022 05221

01/08/2022

SUNPROJEKT SYSTEM SRL

4 M 2022 05222

01/08/2022

TIBERIUS PLUS SRL

Stoma Urgent

5 M 2022 05223

01/08/2022

ANDREI-RAZVAN DINCU

DRAW INVEST

6 M 2022 05224

01/08/2022

CANTOR CONFMET SRL

CANTOR CAROSARI AUTO

7 M 2022 05225

01/08/2022

GASTRO FOOD ROCK S.R.L.

GASTRO ROCK

8 M 2022 05226

01/08/2022

MEDIA CONSULTA
INTERNATIONAL SRL

The Jack's powered by 000

9 M 2022 05227

01/08/2022

AVO GRUP INVEST SRL

SOLARONE.RO SISTEME
FOTOVOLTAICE

10 M 2022 05229

01/08/2022

DIMA GURITA

Rustic -Ema

11 M 2022 05230

01/08/2022

ELECTROTEL SA

SPECTRACELL

12 M 2022 05231

01/08/2022

ELECTROTEL SA

SPECTRACON

13 M 2022 05232

01/08/2022

GRADINA BANATEANA
COOPERATIVA AGRICOLA

Cooperativa Agricolă GRĂDINA
BĂNĂȚEANĂ

14 M 2022 05234

01/08/2022

PAYSERV CONSULTING SRL

UNIQ VIBE

15 M 2022 05235

01/08/2022

SC SMART CHOICE
MOVEMENT SRL

WHITEA A CLASS OF IT'S OWN
EST. 2022

16 M 2022 05237

01/08/2022

SC NEUROREFORMA SRL

NR NEUROREFORMA

17 M 2022 05238

01/08/2022

SUNPROJEKT SYSTEM SRL

SUNPROJEKT CLEAN
ENERGY

18 M 2022 05239

01/08/2022

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CSM FARUL CT
CONSTANTA

19 M 2022 05240

01/08/2022

CLAUDIU NECŞULESCU

JIDVEI WEINLAND

20 M 2022 05241

01/08/2022

ZDROVIT ROMANIA SRL

ALIFLUSIN

21 M 2022 05242

01/08/2022

CLAUDIU NECŞULESCU

JIDVEI VINO

22 M 2022 05243

01/08/2022

ZDROVIT ROMANIA SRL

MEBEVIT

23 M 2022 05244

01/08/2022

MGVS OFFICE

MGVS

24 M 2022 05245

01/08/2022

MILITARY & SPORT SRL

MILITARY & SPORT for life

2

(540)
SIP RENTAL AUTO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2022 05246

(151)
01/08/2022

(732)
DRAGOMIR CLAUDIA
MARINELA DRAGOMIR
CLAUDIA MARINELA

hl Hanna Lee

26 M 2022 05247

01/08/2022

ADRIAN GOJA

Preventis;Dent

27 M 2022 05248

01/08/2022

UDREA SILVIU GABRIEL

IMPERIO

3

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

(540)
(511)

M 2022 05080
01/08/2022
SIP RENTAL AUTO SRL,
STR. ZARII NR. 9, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050461, ROMANIA

SIP RENTAL AUTO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05211
01/08/2022
LEON CONCEPT ENTERPRISE
SRL, STR. VERZISORI, NR.
50, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CARSTORY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
18.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule, automobile,
accesorii pentru automobile, piese pentru

automobile, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, detergenți pentru uz industrial, produse
chimice folosite în industria automobilelor,
masticuri pentru caroseriile autovehiculelor,
compoziții pentru repararea anvelopelor auto,
substanțe de umplere pentru caroserii de
autovehicule și pentru reparații anvelope,
vopsele pentru automobile, vopsele folosite
în industria automobilelor, preparate pentru
curățare și odorizante, produse de curățare
pentru vehicule, combustibili si materiale pentru
iluminat, uleiuri pentru automobile, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
aparate de sistem de poziționare globală (gps),
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
servicii de comparare a prețurilor, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05221
01/08/2022
SUNPROJEKT SYSTEM SRL,
STR. INFRATIRII NR.111, PARC
ROCAVERA, JUDETUL PRAHOVA,
BAICOI, 105200, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05222
01/08/2022
TIBERIUS PLUS SRL, CAR.
MICULESTI, NR.8, CAM.1,
JUDETUL DAMBOVITA,
PUCIOASA, 135405, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR.21, APT.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Stoma Urgent
(531)

(531)

Clasificare Viena:
05.05.04; 26.11.05; 26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Module fotovoltaice, module fotovoltaice
solare, invertoare fotovoltaice, acumulatori
pentru energie fotovoltaică, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară.
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.13.25;
02.09.10
(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#018bf8), alb (Hex #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05223
01/08/2022
ANDREI-RAZVAN DINCU,
STR.VLAD BANATEANU NR.1A,
SC.B, ET.5, AP.130, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.33,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

clădiri, vopsire și decorare de clădiri, servicii
de zugrăvire și decorare, servicii de vopsire
și decorare a clădirilor, curățarea spațiilor
interioare, curățarea suprafețelor interioare
ale clădirilor, curățarea interioarelor edificiilor,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de amenajări
peisagistice cu materiale inerte, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05224
01/08/2022
CANTOR CONFMET SRL, STR.
CHEILE BACIULUI NR.2, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400223,
CLUJ, ROMANIA

DRAW INVEST
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.01;
07.01.24
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții.
37. Construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri, construcții și reparații de
clădiri, lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
transport cu troliul de clădiri și construcții,
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte de construcții, amenajări
interioare ale birourilor, construcții, construcții
civile, consultații pentru construcții, servicii
de construcții, servicii de tâmplărie, tâmplărie
(reparații), servicii de tâmplărie (reparații de
lemnărie), vopsire, pentru suprafețe interioare
și exterioare, construcție de spații de cazare
interioare, servicii de zugrăvire de interioare
de case în scopuri decorative, servicii de
colmatare și călăfătuire interioare, decorare de

CANTOR CAROSARI AUTO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.08; 24.15.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Caroserii pentru autovehicule.
37. Servicii de reparații pentru caroserii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05225
01/08/2022
GASTRO FOOD ROCK S.R.L.,
STR. MIHAIL EMINESCU, NR.71,
JUDETUL MURES, REGHIN,
545400, MUREȘ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR.21, APT.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05226
01/08/2022
MEDIA CONSULTA
INTERNATIONAL SRL, STR.
EMANOIL PORUMBARU, NR.89,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011424, ROMANIA

The Jack's powered by 000
(531)

GASTRO ROCK
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 11.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii.
41. Evenimente, organizarea de evenimente.
43. Servicii oferite de estaurant, servicii de
restaurant, servicii de fast food.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 25.01.19;
23.03.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil sub formă de aplicații
mobile pentru restaurante virtuale pentru livrare
și comenzi.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, management de restaurant pentru
terți, servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
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servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cluburi cu restaurante private, rezervări pentru
restaurante și mese, rezervări la restaurant,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05227
01/08/2022
AVO GRUP INVEST SRL, STR.
NORDULUI, NR.8A, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMȚ, 610202,
NEAMȚ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR.21, APT.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(591)

Culori revendicate:galben (Hex
#febd01), albastru (Hex #3b83b9, Hex
#0965a8), alb (Hex #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Celule fotovoltaice, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, cabluri pentru
electricitate.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline
cu celule fotovoltaice, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, cabluri pentru
electricitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

SOLARONE.RO SISTEME
FOTOVOLTAICE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 01.03.02;
01.01.01; 24.17.01

M 2022 05229
01/08/2022
DIMA GURITA, CALEA VICTORIEI
NR. 33-35, ET. 3, AP.35, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, APT. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

Rustic -Ema
(531)

Clasificare Viena:
19.01.03; 05.13.25; 27.05.01
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Flori naturale, aranjamente de
proaspete.

flori

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05230
01/08/2022
ELECTROTEL SA, STR. DUNARII
NR. 279, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, 140103,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

M 2022 05232
01/08/2022
GRADINA BANATEANA
COOPERATIVA AGRICOLA, PIATA
LIBERTĂȚII BL. 1, SC. C, AP. 22,
CAMERA 1, JUD. TIMIȘ, DETA,
TIMIȘ, ROMANIA

SPECTRACELL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția,
transformarea,
acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05231
01/08/2022
ELECTROTEL SA, STR. DUNARII
NR. 279, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, 140103,
TELEORMAN, ROMANIA

SPECTRACON

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția,
transformarea,
acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.
───────

Cooperativa Agricolă
GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.07.02;
05.09.24; 05.01.05; 07.01.09; 01.15.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Migdale (fructe), plante de aloe vera,
aranjamente din fructe proaspete, deșeuri
de trestie de zahăr [materie primă],scoarțe
brute, orz, fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă,
fructe de pădure, proaspete, tărâțe, hrișcă,
neprocesată, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare,
cicoare, proaspătă, pomi de crăciun, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, castraveți,
proaspeți, borhot, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
grăunțe pentru consum animal, struguri
proaspeți, fân, alune de pădure, proaspete,
conuri de hamei, hamei, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
semințe de in pentru consum animal, făină din
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semințe de in pentru consum animal, semințe
de in comestibile, neprocesate, porumb, turtă
de porumb pentru vite, malț pentru fabricarea
berii și distilare, ciuperci proaspete, urzici,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, babe de soya, proaspete,
ovăz, măsline proaspete, ceapă, proaspătă,
arahide, proaspete, mazăre, proaspătă, ardei
(plante), plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen, cartofi, proaspeți, quinoa, neprocesată,
rubarbă, proaspătă, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, arbuști/tufe, spanac, proaspăt, dovleci,
proaspeți, așternut din paie, paie (furaje), trestie
de zahăr, arbori, trufe, proaspete, dovlecei,
proaspeți, legume, proaspete, plante de viță de
vie, grâu, coroane de flori naturale.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, publicitate prin poștă,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
exterioară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05234
01/08/2022
PAYSERV CONSULTING SRL,
STR. INTERIOARĂ NR. 3, INCINTA
AGROSTAR CONSTANȚA S.A,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

UNIQ VIBE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.

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.
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,

de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate} scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05235
01/08/2022
SC SMART CHOICE
MOVEMENT SRL, PIATA VALTER
MARACINEANU, NR 1-3 ETAJ
2 CAMERA 107, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010155, ROMANIA

WHITEA A CLASS OF
IT'S OWN EST. 2022
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț online cu ridicata și cu
amănuntul, servicii de agenții de import -export.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05237
01/08/2022
SC NEUROREFORMA SRL,
STR. D8, NR.5, ET.5,AP.35,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

NR NEUROREFORMA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii(educație), instruirea în artele marțiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilități pentru cazinouri
jocuri de noroc, spectacole cinematografice/
spectacole
de
cinema,
închirierea
de
aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment
sau
educație),
antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,

organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare ia educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumutale bibliotecii, închirierea de
aparate de fuminat pentru scenete de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de
modelpentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de cluburi
de noapte divertisment), servicii oferite de
școli de grădiniță: publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
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de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe față,
educație religioasă, instruirea în sadofinstruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilități sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05238
01/08/2022
SUNPROJEKT SYSTEM SRL,
STR. INFRATIRII 111, PARC
ROCAVERA, JUD. PRAHOVA,
BAICOI, 105200, PRAHOVA,
ROMANIA

SUNPROJEKT
CLEAN ENERGY
(531)

Clasificare Viena:
26.04.07; 01.03.15; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX #333b47),
portocaliu (HEX #EA8C1C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
acumulatori pentru energie fotovoltaică, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
module fotovoltaice solare
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice
42. Proiectare și dezvoltare de sisteme
fotovoltaice
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05239
01/08/2022
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
CONSTANTA, BD.TOMIS NR. 51,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI NR.144,
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

culturale.activitati ale unui club sportiv..
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

CSM FARUL CT
(531)

Clasificare Viena:
01.15.24; 07.01.16; 24.11.21; 29.01.12;
01.03.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte,articole de
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul tertilor in magazine
specializate si în magazine online a articolelor
de îmbracaminte, încălțăminte, șepci, pixuri,
brichete, portofele, poșete,prosoape,cărți, și alte
suveniruri (exceptând transportul lor).
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și

M 2022 05240
01/08/2022
CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

JIDVEI WEINLAND

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice din arealul
târnave.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustare de vinuri, în
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scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05241
01/08/2022
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

ALIFLUSIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,

altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, sprayuri pentru gât (nemedicinale)
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
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ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi,
suplimente
dietetice
cu
efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate
farmaceutice
antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe

farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, dropsuri pentru gât, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, spray-uri
medicinale pentru gât, amestecuri pentru tuse,
sirop de tuse, drajeuri medicamentoase pentru
tuse, comprimate împotriva tusei, dropsuri
împotriva tusei, preparate farmaceutice pentru
tuse, medicamente pentru tuse, soluție salină
pentru irigarea sinusurilor și nasului
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale., aparate de masaj
pentru gât și umeri, suporturi căptușite pentru gât
pentru uz chirurgical
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05242
01/08/2022
CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

JIDVEI VINO

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 05243
01/08/2022
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MEBEVIT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice din arealul
târnave.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
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șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, sprayuri pentru gât (nemedicinale).
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale

pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi,
suplimente
dietetice
cu
efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate
farmaceutice
antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
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sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, dropsuri pentru gât, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, sprayuri medicinale pentru gât, amestecuri pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, comprimate împotriva tusei,
dropsuri împotriva tusei, preparate farmaceutice
pentru tuse, medicamente pentru tuse,
soluție salină pentru irigarea sinusurilor și
nasului, preparate imunostimulatoare, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității, agenți
imunoterapeutici pentru infecțiile bacteriene,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar, reactivi
de uz medical pentru teste imunologice.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale., aparate de masaj
pentru gât și umeri, suporturi căptușite pentru gât
pentru uz chirurgical, analizoare de imunologie,
instrumente de diagnostic folosite în procedurile
de analiză imunologică (medicale).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05244
01/08/2022
MGVS OFFICE, STR. GHEORGHE
SAIDAC NR. 5B, BL. 36, SC. 1, ET.
3, AP. 15, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45,
AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

MGVS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
veselă din ceramică, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, suporturi pentru pahare
(articole de masă), pahare biodegradabile,
pahare din plastic sau hârtie, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, figurine ornamentale confecționate din
porțelan, porțelanuri, servicii de cafea din
porțelan, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), căni de porțelan,
vaze, ustensile de bucătărie, statuete de
ceramica, sfesnice, decorațiuni de perete din
porțelan, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
aparat pentru parfumarea aerului, acvarii și
vivarii, adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, acoperitoare pentru
alimente, izolante și pliabile, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, articole
pentru curățarea dentară, articole pentru gătit
și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, artă (obiecte de - din porțelan,
pamânt ars sau sticlă), articole de sticlărie,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor de
companie, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, produse pentru curățare, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
șervete de masă, nu din hârtie sau material
textil, articole de uz casnic pentru refrigerarea
alimentelor, conținând fluide pentru schimb de
căldură, recipiente nemetalice de menaj, cu
închizătoare, pentru alimente, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente izolate termic pentru
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alimente sau băuturi, pulverizatoare de parfum
(atomizatoare).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, accesorii pentru păr
(voaluri), accesorii metalice pentru încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), bavete
din pânză, benzi absorbante de purtat pe
cap, branțuri pentru pantofi, altele decât cele
de uz ortopedic, bretele de susținere pentru
ciorapi, căști de înot, căști de duș, centuri
din materiale textile, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), clini (părți de articole de
îmbrăcăminte), clăpari (de schi), echipament
de gimnastică, curele (accesorii vestimentare),
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, costume umede pentru schi nautic și
scufundări, echipament sportiv, impermeabile,
lenjerie intimă, lenjerie pentru gravide, mănuși
cu vârfurile degetelor din material conductiv,
care por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști de
față (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din piele, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, șorturi, veste.
28. Jocuri de masă și aparate de jocuri de noroc,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, jucării, jocuri și articole de joacă, jucarii
inteligente, drone (jucării), jucării de exterior,
seturi de jucării, articole de îmbrăcăminte
pentru jucării, jucării pentru animale, articole de
gimnastică și de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de crăciun artificiali, covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), aparate
pentru cultură fizică, curele abdominale adezive,
electrice, pentru stimulare musculară, palarii de
petrecere, jocuri de petrecere, masti de carnaval,
pocnitori pentru petreceri, palarii din hartie pentru
petreceri, confeti, goarne de petrecere, fluiere
(jucarii), panglici decorative (articole pentru
petrecere), articole de petrecere sub forma de
jucarii de dimensiuni mici, baloane de sapun
(jucarii), echipamente pentru sport și exerciții
fizice, figurine de acțiune (jucării), genți adaptate
articolelor de sport, huse adaptate pentru articole
de sport, jetoane și zaruri (echipamente pentru
jocurile de noroc), leagăne, machete de mașini
(jucării sau jocuri), mănuși confecționate special
pentru sport, mingi (articole sportive), mese
multifuncționale pentru copii (jucării), tobogane

pentru cățărat (aparate de joacă pentru copii),
trambuline, trotinete, ținte aeriene miniaturale,
teleghidate, pentru sporturi, tastaturi pentru
jocuri, skateboarduri, seturi pentru magicieni
(articole pentru joacă), săniuțe (articole de
joacă), saltele plutitoare recreative, roboți de
jucărie, protecții utilizate în activități sportive,
plute și alte articole de înot recreativ, plase
(articole de sport), piscine gonflabile de înot
(articole de joacă), baloane pentru jocuri, plăci
pentru practicarea sporturilor nautice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05245
01/08/2022
MILITARY & SPORT SRL, STR.
GRUIA, NR. 28, AP. 1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL.
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

MILITARY & SPORT for life
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Anemometre, imbrăcăminte de protecţie
împotriva incendiilor / articole de îmbrăcăminte
pentru protecţia împotriva incendiilor, ochelari
de protecţie, plase de protecţie împotriva
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accidentelor, căşti de protecţie, încălţăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, ochelari de protecţie pentru sporturi.
25. Curele (îmbrăcăminte), cravate, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, bocanci de schi,
ghete, cizme, îmbrăcăminte pentru gimnastică,
îmbrăcăminte, pantofi de fotbal / ghete
de fotbal, încălţăminte, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte, pantofi de sport, tricouri cu
mânecă scurtă.
27. Gazon artificial, substrat de covor, covoare
pentru gimnastică / saltele pentru gimnastică,
covoare antiderapante, învelitori de pardoseală,
covoraşe pentru yoga.
28. Echipamente pentru diverse sporturi şi
jocuri, paravane de camuflaj (articole sportive),
protecţii pentru cot (articole sportive), protecţii
pentru genunchi (articole sportive), plase pentru
sporturi, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), arbalete
(articole sportive), suspensoare de sport pentru
bărbaţi (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praştii (articole sportive),
trambuline (articole sportive), curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public

ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05246
01/08/2022
DRAGOMIR CLAUDIA MARINELA
DRAGOMIR CLAUDIA MARINELA,
STR. ZARII NR. 9, BUCURESTI,
050461, ROMANIA

hl Hanna Lee
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 24.09.05
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05247
01/08/2022
ADRIAN GOJA, STR. MOCANITEI
NR. 24, JUDETUL MARAMURES,
SIGHETU MARMATIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

Preventis;Dent

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05248
01/08/2022
UDREA SILVIU GABRIEL, ALEEA
DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA
APPELLOO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

IMPERIO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de optimizare, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software
de calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software pentru optimizarea costului
pe clic (pay per click), software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de bloguri, software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru

telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, aplicații
software de tipul business intelligence
descărcabile, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, descărcabilă, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descărcabile, software
pentru comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator descărcabile destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicații de calculator descărcabile
destinat utilizării la implementarea internetului
lucrurilor (iot), terminale pentru puncte de
vânzare, terminale electronice la puncte de
vânzare, sisteme de puncte de vânzare (pos),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(epos), carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacțiilor la punctele de vânzare, aplicații
software descarcabile, software utilitar, software
industrial, software video interactiv, software
pentru tablete, software de autentificare, aplicații
software descărcabile, software pentru plăți,
software pentru extranet, software informatic
descărcabil de uz comercial, software de
control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, abonament la un pachet media
de informații, abonamente la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț
pentru produse sau servicii, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice, intermediere
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de contracte (pentru terți), organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații on-line,
de afaceri și comerciale, agenții de informații
comerciale, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate online, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de publicitate, administrare
de afaceri, administrare comercială, lucrări și
operațiuni de birou, contabilitate, promovarea
vânzării de bunuri și servicii ale altora prin
intermediul anunțurilor publicitare, cupoanelor,
ofertelor electronice și concursurilor, reducerile
și stimulentele de natura concursurilor, a
reducerilor, a punctelor de recompensă și
a ofertelor cu valoare adăugată generate
în legătură cu utilizarea cardurilor de plată,
difuzarea de materiale publicitare, închiriere
de spații publicitare, asistență în conducerea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri
(pentru întreprinderi), informații pentru afaceri,
date referitoare la afaceri, conducerea și
organizarea activității, cercetări pentru afaceri,
asistență în gestiunea comercială și poșta
publicitară industrială, previziuni economice,
furnizarea de facilități pentru expoziții, inclusiv
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, sponsorizarea de evenimente
sportive și culturale, gestionare de fișiere
informatice, studii de marketing, afișare,
publicitate, promovare a vânzărilor pentru terți,
vitrine publicitare și vitrine de magazin, situații
contabile de constituire, publicitate televizată,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii
de consultanță în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ și de instruire),
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), consultanță în materie de
ocupare a forței de muncă și administrarea
de personal, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în materie

de organizare și management al afacerilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, marketing
afiliat, servicii de intermediere în achiziții
pentru terți, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
servicii de intermediere privind închirierea
de timp și spațiu publicitar, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri pentru terți, servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului
pe site, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, analiza profitului rezultat
din activitate, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, regruparea în
avantajul terţilor a produselor privind sănătatea
oamenilor şi a animalelor, a produselor
alimentare, nealimentare şi agricole destinate
oamenilor şi animalelor, a materialelor de
construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate
oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
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a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți.

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

