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Cereri Mărci publicate în 11/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05144 04/08/2022 PFA STANCU LUMINITA PFA W Wild Bracelets

ROSANERA SECURITY

3 M 2022 05287 04/08/2022 LAURENTIU MARIN NITA ETV BACĂU

4 M 2022 05288 04/08/2022 LAURENTIU MARIN NITA RADIO EASY BACĂU UȘOR DE
PRINS, GREU DE LĂSAT !

5 M 2022 05292 04/08/2022 MIRCEA-CRISTIAN GRIGORE Marmita fresh food

6 M 2022 05293 04/08/2022 RORAIL SAFETY S.R.L RORAIL SAFETY

7 M 2022 05294 04/08/2022 CHURCIU VIORICA Dr chiurciu viorica

8 M 2022 05295 04/08/2022 COMUNA CLINCENI C.F. CLINCENI ILFOV

9 M 2022 05296 04/08/2022 ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR
(A.L.I.A.T.)

Clinica ALIAT

10 M 2022 05298 04/08/2022 ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI
SI TOXICOMANIILOR
(A.L.I.A.T.)

aliat

11 M 2022 05299 04/08/2022 M & L COMIMPEX CONST SRL RUBY ROSE

12 M 2022 05300 04/08/2022 MARIUS-ALEXANDRU STOICA Smoothie & The Entertainers

13 M 2022 05301 04/08/2022 FIX IT MOBILE SRL FIXIT MOBILE

14 M 2022 05304 04/08/2022 RADU-MIHAI BĂICEANU Centrul de Calcul, Consualtanta,
Analiza, Intermedieri Afaceri
si Elaborare Proiecte-Fonduri
Rambursabile/Nerambursabile-
Un Partener Strategic de
Succes!

15 M 2022 05305 04/08/2022 LIFE RESORT SRL M MUSEUM Sighişoara

16 M 2022 05306 04/08/2022 IMPERIAL TOBACCO
VENTURES LIMITED

PULZE MOONLIGHT BLACK

17 M 2022 05307 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO Scotti Orez BUN LA
TOATE

18 M 2022 05308 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO RISO Scotti orez COLOSAL

2 M 2022 05203 02/08/2022 ROSANERA INTERNATIONAL
SECURITY CONSULTING SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2022 05309 04/08/2022 DZR FREE ZONE

COMPETITION SRL
ARTEK

20 M 2022 05310 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO SCOTTI THE ITALIAN
RICE EXPERT

21 M 2022 05311 04/08/2022 MERCURY MODA S.R.L. COTPARK

22 M 2022 05312 04/08/2022 MERCURY MODA S.R.L. ROMEO & LIFE

23 M 2022 05313 04/08/2022 MERCURY MODA SRL MISS LOLITA

24 M 2022 05314 04/08/2022 MARIN FLOREA FM

25 M 2022 05315 04/08/2022 SC PRODAL 94 SRL STALKA

26 M 2022 05316 04/08/2022 SC PRODAL 94 SRL STALNA

27 M 2022 05319 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO Scotti Sapori & Emozioni

28 M 2022 05320 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO Scotti Ușor de Gătit

29 M 2022 05321 04/08/2022 AGREMENT LOGISTICS MARIO FABRIKA

30 M 2022 05322 04/08/2022 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

Most luxurious Dunhill cigarettes

31 M 2022 05323 04/08/2022 CILAS EXPERTIZE CF CILAS EXPERTIZE CF

32 M 2022 05324 04/08/2022 GADGET BIGBOYS S.R.L. gb.ro

33 M 2022 05325 04/08/2022 GADGET BIGBOYS S.R.L. Gadget Boutique

34 M 2022 05326 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL S! con Riso RISO Scotti

35 M 2022 05327 04/08/2022 BUHNICI GEORGE-
DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

George Buhnici

36 M 2022 05328 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO Scotti

37 M 2022 05329 04/08/2022 PURE DENT S.R.L. PURE DENT

38 M 2022 05330 04/08/2022 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. TEDI Și Prietenii Naturii

39 M 2022 05331 04/08/2022 SPORTS EVENTS CONCEPT
SRL

360 Video Booth Mures

40 M 2022 05332 04/08/2022 KERS STAR SRL keRs
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(210) M 2022 05144
(151) 04/08/2022
(732) PFA STANCU LUMINITA PFA,

STR. AUREL VLAICU NR.
17, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 100091,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

W Wild Bracelets

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

14. Bijuterii, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora.

───────

SECURITY CONSULTING SRL,
STRADA SFÂNTA VINERI, NR.
2-8, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

ROSANERA SECURITY

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 26.01.15; 27.05.01

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────

(210) M 2022 05203
(151) 02/08/2022
(732) ROSANERA INTERNATIONAL
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(210) M 2022 05287
(151) 04/08/2022
(732) LAURENTIU MARIN NITA, CALEA

MĂRĂȘEȘTI NR. 187, BL. E7, SC.
A, AP. 5, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ETV BACĂU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(210) M 2022 05288
(151) 04/08/2022
(732) LAURENTIU MARIN NITA, CALEA

MĂRĂȘEȘTI NR. 187, BL. E7, SC.
A, AP. 5, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

RADIO EASY BACĂU UȘOR
DE PRINS, GREU DE LĂSAT !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────
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(210) M 2022 05292
(151) 04/08/2022
(732) MIRCEA-CRISTIAN GRIGORE,

BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.
7, BL. M7A, SC. C, ET. 1, AP. 2,
JUD. ARGEȘ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Marmita fresh food

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#079251, HEX #66b954, HEX
#6db757), alb (HEX #ffffff)

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

43. Servicii de restaurante, servicii de catering,
servicii de fast food, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 05293
(151) 04/08/2022
(732) RORAIL SAFETY S.R.L, B-DUL

PIPERA NR. 1-1A, CORP A,
ET. 3, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RORAIL SAFETY

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 01.01.04; 01.01.10; 18.01.11;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2022 05294
(151) 04/08/2022
(732) CHURCIU VIORICA, STR.

CIOCÂRLIEI NR. 32, BL. D24,
SC. 1, ET. 6, AP. 36, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dr chiurciu viorica

(531) Clasificare Viena:
24.17.10; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
respectiv: organizarea și susținerea de
concerte, servicii culturale-educaționale, servicii
de divertisment, compoziție muzicală, producția
de muzică, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de spectacole (servicii de
impresar), prezentarea spectacolelor de
varietate, prestațiilor live, divertisment radio,
producția de spectacole, compunerea de
melodii, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, scrierea
de texte, altele decât cele cu scop publicitar,
organizarea de evenimente de divertisment,
educație muzicală.

───────

(210) M 2022 05295
(151) 04/08/2022
(732) COMUNA CLINCENI, STR.

PRINCIPALĂ NR. 107, JUD.
ILFOV, CLINCENI, 077060, ILFOV,
ROMANIA

(540)
C.F. CLINCENI ILFOV

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2022 05296
(151) 04/08/2022
(732) ASOCIATIA ALIAT PENTRU

SANATATE MINTALA, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE,
STR.ZORELELOR NR.18, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR (A.L.I.A.T.),
BD. METALURGIEI NR. 468-472,
BL.C5, SC.1, ET.1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Clinica ALIAT

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

35. Căutare de sponsorizare, 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, întocmire de rapoarte
psihologice.
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41. Organizarea și conducerea de colocvii,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de cursuri, publicare de materiale educative
tipărite, organizare de conferințe, expoziții cu
scop educativ cultural sau de divertisment și
concursuri, organizare de webinare, servicii
educative și de instruire.
44. Reabilitarea pacienților dependenți de
narcotice, reabilitarea pacienților dependenți
de alcool, reabilitarea pacienților dependenți
de droguri, servicii referitoare la tratarea
dependenței, servicii de tratamente pentru
dependenții în sevraj, reabilitarea toxicomanilor,
dezintoxicare pentru toxicomani, psihiatrie,
servicii de psihologie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, psihoterapie,
tratament psihologic, servicii de îngrijire mentală,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, servicii oferite de clinici,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, servicii de terapie.

───────

(210) M 2022 05298
(151) 04/08/2022
(732) ASOCIATIA ALIAT PENTRU

SANATATE MINTALA, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE,
STR.ZORELELOR NR.18, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR (A.L.I.A.T.),
BD. METALURGIEI NR. 468-472,
BL.C5, SC.1, ET.1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

aliat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24

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

35. Căutare de sponsorizare, 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, întocmire de rapoarte
psihologice.
41. Organizarea și conducerea de colocvii,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de cursuri, publicare de materiale educative
tipărite, organizare de conferințe, expoziții cu
scop educativ, cultural sau de divertisment
și concursuri, organizare de webinare, servicii
educative și de instruire.
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44. Reabilitarea pacienților dependenți de
narcotice, reabilitarea pacienților dependenți
de alcool, reabilitarea pacienților dependenți
de droguri, servicii referitoare la tratarea
dependenței, servicii de tratamente pentru
dependenții în sevraj, reabilitarea toxicomanilor,
dezintoxicare pentru toxicomani, psihiatrie,
servicii de psihologie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, psihoterapie,
tratament psihologic, servicii de îngrijire mentală,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele cu
tulburări psihice, clinici, consiliere în materie
de sănătate, consiliere psihologică, consultații
psihiatrice, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2022 05299
(151) 04/08/2022
(732) M & L COMIMPEX CONST SRL,

CALEA VITAN, NR. 104, BL. V42A,
SC. 1, ET. 7, AP. 23, SECT. 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RUBY ROSE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 05.01.16; 27.05.01

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
39. Ambalarea produselor cosmetice.

───────

(210) M 2022 05300
(151) 04/08/2022
(732) MARIUS-ALEXANDRU STOICA,

SOSEAUA PANTELIMON NR.
249, BLOC 48, SCARA A, ETAJ
1, APARTAMENT 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Smoothie & The Entertainers

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

41. Servicii de divertisment furnizate de soliști,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de petreceri, organizare de
conferințe, organizare de gale, organizare de
festivaluri, organizarea spectacolelor, organizare
de carnavaluri, organizare de spectacole,
organizarea de baluri, organizare de competiții
artistice, organizare de activități recreative,
organizare de interpretări muzicale, organizare
de divertisment muzical, organizare de
spectacole muzicale, organizare și coordonare
de concerte, organizare de spectacole în
direct, organizare de reprezentații în direct,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și prezentare de spectacole în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizare
de evenimente educative, organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de competiții, administrare (organizare) de
concursuri, organizare de competiții recreative,
organizare de concursuri (divertisment),
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese,
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organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare și coordonare de convenții,
organizare și coordonare de prelegeri,
organizare de concursuri de divertisment,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de seminarii pe
teme recreative, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de competiții în scopuri
recreative, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), producție
de spectacole de divertisment cu dansatori
și cântăreți, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct ale unor trupe rock, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii
de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
prezentare de concerte muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de videouri muzicale, regizare de
spectacole muzicale, producție de înregistrări
muzicale, publicare de texte muzicale, concerte
muzicale pentru radio, servicii de festivaluri
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
publicare de lucrări muzicale, concerte muzicale
pentru televiziune, producție de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
servicii de mixare muzicală, prezentare de
spectacole muzicale, servicii de editare și
înregistrare muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de

divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, furnizare de instalații pentru
reprezentațiile în direct ale unui grup muzical,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, producția de muzică, editare de muzică,
înregistrări de muzică, formare muzicală, servicii
de educație muzicală, interpretare de muzică și
canto, concerte de muzică în direct, compunere
de muzică pentru terți, servicii de muzică în
direct, spectacole cu muzică în direct, servicii
de editare de muzică, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de instruire în domeniul
muzical, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp, ,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp, de pe internet, servicii de formare cu
privire la exprimarea vocală.

───────
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(210) M 2022 05301
(151) 04/08/2022
(732) FIX IT MOBILE SRL,

BULEVARDUL DACIA, NR.
54, PARTER, BLOC U4, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410339, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

FIXIT MOBILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.07; 26.04.18;
26.11.02; 29.01.12

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

clase:
9. Transmițătoare telefonice, cabluri telefonice,
comutatoare telefonice, roboți telefonici,
modemuri pentru telefon, fire de telefon,
port telefon mobil, prize de telefon, prize
pentru telefon, fire telefonice magnetice,
curele pentru telefonul mobil, comutatoare
digitale de telefonie, curele pentru aparate
telefonice, cabluri de extensie pentru telefon,
aparate de înregistrare pentru telefon, cabluri
de conectare pentru telefon, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane voip, telefoane de mașină, telefoane
cu internet, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, baterii pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
inteligente pliabile, etuiuri pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, difuzoare pentru

telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, blițuri
pentru telefoane inteligente, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
programe pentru telefoane inteligente, căști
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoanele celulare, dispozitive mâini libere
pentru telefoane, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, telefoane mobile folosite
în vehicule, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane,
prize de extensie pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), cabluri
usb pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, camere video pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare, huse
din piele pentru telefoane mobile, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, stații de andocare pentru
telefoane mobile, conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, telefoane inteligente
sub formă de ochelari, surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane inteligente, module de afișare
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, dispozitive „mâini-
libere” pentru telefoane celulare, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
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mobile, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, echipamente pentru
utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
software care permite transmisia de fotografii
către telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, software descărcabil
pentru telefoane inteligente pentru monitorizarea
activității cardiace, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate, dispozitive de testare pentru
piese electronice, piese și accesorii pentru
aparatură audio.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu transmițătoare telefonice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri telefonice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comutatoare telefonice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu roboți telefonici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu modemuri pentru telefon, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu port telefon mobil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prize de telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prize pentru telefon, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire telefonice
magnetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele pentru telefonul mobil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comutatoare digitale de telefonie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
pentru aparate telefonice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri de extensie
pentru telefon, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de înregistrare pentru

telefon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri de conectare pentru telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane celulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane voip, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane de mașină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane cu internet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane celulare digitale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente pliabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etuiuri pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tastaturi
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tastaturi pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu afișaje
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu afișaje pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fete pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu difuzoare pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blițuri pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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programe pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carcase pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
etuiuri pentru telefoanele celulare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive mâini libere pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile folosite în vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii adaptate pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
prize de extensie pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru telefoane (special adaptate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
usb pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu camere video pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu memorii externe pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căști fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de telefoane mobile
pentru bord, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stații de andocare pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente

sub formă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse din piele
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu module de afișare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stații de andocare
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
„mâini-libere” pentru telefoane celulare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de căști pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse de tip flip
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
inele luminoase pentru selfie, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
”mâini libere” (hands-free) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu microfoane de tipul
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mâini libere pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu software descărcabil
pentru telefoane inteligente pentru monitorizarea
activității cardiace, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocuri pentru telefoane mobile din
piele sau din imitații de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane mobile
cu tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii
cu deficiențe de vedere sau de dexteritate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de testare pentru piese electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piese și accesorii pentru aparatură audio,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piese și accesorii pentru aparate de comunicații,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
transmițătoare telefonice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri telefonice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
comutatoare telefonice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu roboți telefonici, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu modemuri
pentru telefon, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de telefon, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu port telefon mobil,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prize de telefon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu prize pentru telefon, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
telefonice magnetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu curele pentru telefonul
mobil, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu comutatoare digitale de telefonie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu curele
pentru aparate telefonice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri de extensie
pentru telefon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de înregistrare pentru
telefon, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cabluri de conectare pentru telefon, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unități cu difuzor pentru birou sau montat în
mașină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
digitale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane celulare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
portabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
voip, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane de mașină, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane cu internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane celulare digitale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conectoare pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baterii
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane inteligente pliabile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu etuiuri pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tastaturi pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu software pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tastaturi pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu afișaje
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu afișaje pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încărcătoare pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu fete pentru telefoane celulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu căști pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu blițuri
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
programe pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carcase pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carcase pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru telefoanele celulare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive mâini libere pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
mobile folosite în vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii adaptate pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încărcătoare de baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prize de extensie pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru telefoane (special adaptate),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri usb pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu camere video pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu memorii externe pentru telefoane celulare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
huse din piele pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane

mobile cu sisteme fax încorporate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
de telefoane mobile pentru bord, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu stații de
andocare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente sub formă de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
din piele pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu module
de afișare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu stații de
andocare pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
„mâini-libere” pentru telefoane celulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seturi
de căști pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
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de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
software descărcabil pentru telefoane inteligente
pentru monitorizarea activității cardiace, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente care se poartă în combinație cu
hainele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tocuri pentru telefoane mobile din piele sau
din imitații de piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive de testare
pentru piese electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu piese și accesorii
pentru aparatură audio, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu transmițătoare
telefonice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri telefonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

comutatoare telefonice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu roboți telefonici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu modemuri pentru telefon, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu fire
de telefon, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu port telefon mobil, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu prize de telefon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prize pentru
telefon, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fire telefonice magnetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele pentru telefonul mobil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu comutatoare
digitale de telefonie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele pentru
aparate telefonice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri de
extensie pentru telefon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
înregistrare pentru telefon, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri de
conectare pentru telefon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane digitale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane celulare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu telefoane portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu telefoane voip,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane de mașină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telefoane cu internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane celulare digitale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căști pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectoare pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane inteligente pliabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu etuiuri pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu afișaje pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
afișaje pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fete pentru telefoane celulare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
difuzoare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căști pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blițuri pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu programe
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căști
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carcase
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carcase
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri
pentru telefoanele celulare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
mâini libere pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telefoane mobile folosite în vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii adaptate pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu prize de extensie pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru telefoane (special adaptate), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri usb pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu camere video pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu memorii externe pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse din piele pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căști fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de telefoane mobile pentru bord, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu stații
de andocare pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conectoare pentru telefoane mobile pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane inteligente sub
formă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse din piele pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu module de afișare pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu stații de
andocare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu economizoare de ecran descărcabile pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi cu
inel pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
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celulare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu seturi de căști pentru telefoanele
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse de tip
flip pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adaptoare de gen (adaptoare

de cabluri) pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software descărcabil pentru telefoane inteligente
pentru monitorizarea activității cardiace, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile
cu telefoanele mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de testare pentru piese electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
și accesorii pentru aparatură audio, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
și accesorii pentru aparate de comunicații.
37. Reparații de telefoane, reparare și întreținere
de telefoane inteligente, servicii de încărcare de
baterii la telefoane mobile, servicii de instalare
de transmițătoare telefonice, servicii de instalare
de cabluri telefonice, servicii de instalare de
comutatoare telefonice, servicii de instalare
de roboți telefonici, servicii de instalare de
modemuri pentru telefon, servicii de instalare de
fire de telefon, servicii de instalare de port telefon
mobil, servicii de instalare de prize de telefon,
servicii de instalare de prize pentru telefon,
servicii de instalare de fire telefonice magnetice,
servicii de instalare de curele pentru telefonul
mobil, servicii de instalare de comutatoare
digitale de telefonie, servicii de instalare de
curele pentru aparate telefonice, servicii de
instalare de cabluri de extensie pentru telefon,
servicii de instalare de aparate de înregistrare
pentru telefon, servicii de instalare de cabluri de
conectare pentru telefon, servicii de instalare de
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, servicii de instalare de unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină pentru
a permite folosirea unui telefon mobil în modul
hands-free, servicii de instalare de telefoane,
servicii de instalare de telefoane digitale, servicii
de instalare de telefoane celulare, servicii
de instalare de telefoane mobile, servicii de
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instalare de telefoane portabile, servicii de
instalare de telefoane inteligente, servicii de
instalare de telefoane voip, servicii de instalare
de telefoane de mașină, servicii de instalare de
telefoane cu internet, servicii de instalare de
huse pentru telefoane, servicii de instalare de
telefoane celulare digitale, servicii de instalare
de căști pentru telefoane, servicii de instalare
de conectoare pentru telefoane, servicii de
instalare de baterii pentru telefoane, servicii de
instalare de adaptoare pentru telefoane, servicii
de instalare de telefoane inteligente pliabile,
servicii de instalare de etuiuri pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de tastaturi pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de software pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de tastaturi pentru telefoane inteligente,
servicii de instalare de afișaje pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de afișaje pentru
telefoane inteligente, servicii de instalare de
încărcătoare pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de fete pentru telefoane celulare,
servicii de instalare de difuzoare pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de suporturi pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de căști
pentru telefoane inteligente, servicii de instalare
de blițuri pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de suporturi adaptate pentru
telefoane mobile și telefoane inteligente, servicii
de instalare de programe pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de căști pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de huse
pentru telefoane inteligente, servicii de instalare
de carcase pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de carcase pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de etuiuri pentru telefoanele
celulare, servicii de instalare de dispozitive mâini
libere pentru telefoane, servicii de instalare
de suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de telefoane mobile folosite
în vehicule, servicii de instalare de cutii adaptate
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de încărcătoare de baterii pentru telefoane,
servicii de instalare de prize de extensie
pentru telefoane, servicii de instalare de huse
pentru telefoane (special adaptate), servicii
de instalare de cabluri usb pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, servicii de instalare
de carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de camere video pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de joystickuri

adaptate pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de instalare de memorii externe pentru
telefoane celulare, servicii de instalare de huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de căști fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de telefoane
mobile cu sisteme fax încorporate, servicii
de instalare de suporturi de telefoane mobile
pentru bord, servicii de instalare de stații de
andocare pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, servicii de instalare de telefoane
inteligente sub formă de ochelari, servicii de
instalare de surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de huse din
piele pentru telefoane inteligente, servicii de
instalare de module de afișare pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de stații de andocare pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane, servicii
de instalare de huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, servicii de instalare de căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de suporturi cu inel pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, servicii de instalare de seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de instalare
de capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, servicii de instalare de amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
servicii de instalare de folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de instalare
de huse de tip flip pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, servicii
de instalare de căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, servicii de instalare de inele luminoase
pentru selfie, pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, servicii de
instalare de dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, servicii de instalare de
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, servicii de instalare de
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de instalare de căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de microfoane de tipul mâini libere pentru
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telefoane mobile, servicii de instalare de folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, servicii de instalare de echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de instalare de software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
servicii de instalare de suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
servicii de instalare de protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
instalare de huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, servicii de instalare
de adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, servicii de instalare de
software descărcabil pentru telefoane inteligente
pentru monitorizarea activității cardiace, servicii
de instalare de telefoane inteligente care se
poartă în combinație cu hainele, servicii de
instalare de protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, servicii de instalare
de brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de instalare
de unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, servicii de
instalare de tocuri pentru telefoane mobile
din piele sau din imitații de piele, servicii de
instalare de telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de
instalare de dispozitive de testare pentru piese
electronice, servicii de instalare de piese și
accesorii pentru aparatură audio, servicii de
instalare de piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, reparații și lucrări de întreținere
de transmițătoare telefonice, reparații și lucrări
de întreținere de cabluri telefonice, reparații și
lucrări de întreținere de comutatoare telefonice,
reparații și lucrări de întreținere de roboți
telefonici, reparații și lucrări de întreținere de
modemuri pentru telefon, reparații și lucrări de
întreținere de fire de telefon, reparații și lucrări
de întreținere de port telefon mobil, reparații și
lucrări de întreținere de prize de telefon, reparații
și lucrări de întreținere de prize pentru telefon,
reparații și lucrări de întreținere de fire telefonice
magnetice, reparații și lucrări de întreținere
de curele pentru telefonul mobil, reparații și
lucrări de întreținere de comutatoare digitale
de telefonie, reparații și lucrări de întreținere
de curele pentru aparate telefonice, reparații
și lucrări de întreținere de cabluri de extensie
pentru telefon, reparații și lucrări de întreținere de
aparate de înregistrare pentru telefon, reparații
și lucrări de întreținere de cabluri de conectare

pentru telefon, reparații și lucrări de întreținere de
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, reparații și lucrări de întreținere
de unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane digitale,
reparații și lucrări de întreținere de telefoane
celulare, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane mobile, reparații și lucrări de întreținere
de telefoane portabile, reparații și lucrări de
întreținere de telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane voip,
reparații și lucrări de întreținere de telefoane
de mașină, reparații și lucrări de întreținere
de telefoane cu internet, reparații și lucrări de
întreținere de huse pentru telefoane, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane celulare
digitale, reparații și lucrări de întreținere de
căști pentru telefoane, reparații și lucrări de
întreținere de conectoare pentru telefoane,
reparații și lucrări de întreținere de baterii pentru
telefoane, reparații și lucrări de întreținere de
adaptoare pentru telefoane, reparații și lucrări
de întreținere de telefoane inteligente pliabile,
reparații și lucrări de întreținere de etuiuri
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de tastaturi pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de baterii
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de software pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de tastaturi
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de afișaje pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de afișaje
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de încărcătoare pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
fete pentru telefoane celulare, reparații și lucrări
de întreținere de difuzoare pentru telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
suporturi pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de căști pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere
de blițuri pentru telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de programe
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de căști pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de huse
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de carcase pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
carcase pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de etuiuri pentru telefoanele
celulare, reparații și lucrări de întreținere
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de dispozitive mâini libere pentru telefoane,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de telefoane mobile folosite
în vehicule, reparații și lucrări de întreținere de
cutii adaptate pentru telefoane mobile, reparații
și lucrări de întreținere de încărcătoare de
baterii pentru telefoane, reparații și lucrări de
întreținere de prize de extensie pentru telefoane,
reparații și lucrări de întreținere de huse pentru
telefoane (special adaptate), reparații și lucrări
de întreținere de cabluri usb pentru telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, reparații și lucrări de întreținere
de carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de camere
video pentru telefoane inteligente, reparații și
lucrări de întreținere de joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de memorii
externe pentru telefoane celulare, reparații
și lucrări de întreținere de huse din piele
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de căști fără fir pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane mobile cu sisteme fax încorporate,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi
de telefoane mobile pentru bord, reparații și
lucrări de întreținere de stații de andocare pentru
telefoane mobile, reparații și lucrări de întreținere
de conectoare pentru telefoane mobile pentru
vehicule, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
reparații și lucrări de întreținere de surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de huse din piele
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări de
întreținere de module de afișare pentru telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de stații de
andocare pentru telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, reparații
și lucrări de întreținere de huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări de
întreținere de căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere
de suporturi cu inel pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de protecţii

de ecran pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive „mâini-libere”
pentru telefoane celulare, reparații și lucrări de
întreținere de seturi de căști pentru telefoanele
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
reparații și lucrări de întreținere de amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de huse de tip
flip pentru telefoane mobile, reparații și lucrări
de întreținere de tapete descărcabile pentru
calculatoare și telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, reparații
și lucrări de întreținere de programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, reparații
și lucrări de întreținere de microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, reparații
și lucrări de întreținere de folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
reparații și lucrări de întreținere de software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări de
întreținere de protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, reparații și
lucrări de întreținere de huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, reparații
și lucrări de întreținere de adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de software
descărcabil pentru telefoane inteligente pentru
monitorizarea activității cardiace, reparații și
lucrări de întreținere de telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, reparații
și lucrări de întreținere de protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
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reparații și lucrări de întreținere de încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, reparații și lucrări de întreținere
de brățări de ceas pentru comunicarea de
date către telefoane inteligente, reparații și
lucrări de întreținere de unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, reparații și lucrări de întreținere de tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane mobile cu tastaturi și numere mari care
ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de
dexteritate, reparații și lucrări de întreținere de
dispozitive de testare pentru piese electronice,
reparații și lucrări de întreținere de piese și
accesorii pentru aparatură audio, reparații și
lucrări de întreținere de piese și accesorii pentru
aparate de comunicații.

───────

(210) M 2022 05304
(151) 04/08/2022
(732) RADU-MIHAI BĂICEANU, STR.

G. DEM. TEODORESCU NR.11
D, ET.5, AP.5-1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030915, ROMANIA

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

(540)

Centrul de Calcul,
Consualtanta, Analiza,
Intermedieri Afaceri si
Elaborare Proiecte-

Fonduri Rambursabile/
Nerambursabile- Un Partener

Strategic de Succes!

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 05.11.09; 26.03.05; 26.03.06;
29.01.13; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro, crem

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

35. Administrare de personal în scopuri
publicitare, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, analiza postului
pentru determinarea seturilor de abilități ale
angajatului și a altor cerințe cu privire
la angajat, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, asistență în gestiune
de personal, colectare de informații privind
personalul, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, consiliere
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în materie de angajări, consilierea angajaților
pe probleme economice, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță în
domeniul recrutării de asistenți în domeniul
juridic, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
consultanță în materie de personal, consultanță
în resurse umane pentru întreprinderi,
consultanță privind plasarea forței de muncă,
consultanță privind plasarea personalului,
consultanță privind selectarea de personal,
consultanță privind selectarea managerilor,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, difuzarea informațiilor referitoare
la angajarea absolvenților, evaluarea cerințelor
privind personalul, furnizare de informații
privind recrutarea forței de muncă, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
furnizare de informații privind servicii de
transfer al angajaților, furnizare de informații în
materie de angajare, furnizare de informații în
materie de angajare printr-o rețea informatică
globală, furnizare de informații în materie de
recrutare printr-o rețea informatică globală,
furnizare de personal administrativ, furnizare
de personal de vânzări remunerat pe bază de
comision, furnizare de personal temporar pentru
asistență administrativă, furnizare de personal
în domeniul vânzărilor, furnizarea de personal
de vânzări pe bază de contract, intermediere
între voluntarii calificați și organizațiile nonprofit,
leasing de personal, management de personal
din domeniul marketingului, management de
personal din domeniul vânzărilor, îndeplinirea
funcțiilor unui departament de resurse umane
pentru terți, întocmirea de cv-uri pentru
alte persoane, managementul resurselor de
personal, managementul resurselor umane,
organizare și coordonare de târguri de locuri
de muncă, organizare și coordonare de târguri
de recrutare, planificarea ocupării personalului,
plasare de personal, plasare și recrutare de
personal, plasarea forței de muncă, publicitate
în vederea recrutării personalului, punere
la dispoziție de directori pentru scoietăți
intermediare, realizare de programe de acordare
a stimulentelor pentru angajați, recrutare
(casting) de actori, recrutare de operatori politici,
recrutare de personal, recrutare de personal
de conducere de nivel superior, recrutare de
personal pe perioadă determinată, servicii de
agenții de plasare pentru persoane cu aptitudini
în utilizarea calculatoarelor, servicii de angajare
de personal pentru secretariat, servicii de

consiliere și consultanță privind plasarea forței
de muncă, servicii de consultanță comercială
privind stabilirea salariilor și a schemei
personalului, servicii de consultanță pentru
orientare profesională, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, servicii de căutare
și selectare de personal de conducere, servicii
de evidență a personalului, servicii de recrutare
de personal, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de testare pentru
determinarea competenței pentru ocuparea
unui post, servicii profesionale de recrutare
a personalului, servicii privind constituirea de
rețele pentru îmbunătățirea carierelor, servicii
prestate de o agenție de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artiști),
servicii de transfer al angajaților, servicii de
rezervare a forței de muncă pentru tehnicieni
de filme și televiziune, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artiști interpreți, servicii
de recrutare pentru personal de asistență la
birou, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, servicii
de potrivire la un loc de muncă, servicii
de plasare temporară a forței de muncă,
servicii de plasare pentru stagii de formare
profesională, organizarea de teste psihologice
pentru selectarea personalului, organizarea de
teste de personalitate în scopuri de selectare de
personal, servicii de testare psihometrică pentru
selectarea personalului, testare pentru stabilirea
aptitudinilor în vederea angajării, servicii
de testare pentru determinarea competenței
profesionale, prelucrare de date, sistematizare
și management, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), administrare de
planuri de asigurări sociale pentru angajați,
administrare de planuri de beneficii pentru
angajați, administrare de planuri de pensii pentru
angajați, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, administrare de programe
de rambursare către pacienți, administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe și servicii de
rambursare către farmacii, administrare de
scheme asociative, administrare de state
de plată ale firmelor, în numele terților,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de evaluare a
afacerilor, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrarea (afacerilor) în materie
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de metode statistice, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), asistență
la întocmirea statelor de plată, asistență în
administrarea afacerilor, confirmarea de reuniuni
programate pentru alte persoane, copiere de
documente pentru terți, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
industriale, evidența registrelor comerciale,
evidență contabilă, evidență contabilă (pentru
terți), facturare, organizare de testări ale
competențelor profesionale, întocmire de
documente comerciale, întocmire de facturi,
întocmire de liste de adrese, întocmirea
de declarații anuale pentru întreprinderi
comerciale, întocmirea statelor de plată
(pentru terți), întocmirea statelor de salarii,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, pregătire de documente,
prelucrare computerizată de texte, prelucrare de
documente de înregistrare a garanției, în folosul
terților, prelucrarea administrativă a datelor,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de secretariat, servicii de
secretariat în domeniul afacerilor, servicii de
secretariat și de birou, transcriere de date,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
xerografie, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de relații
cu publicul, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, închiriere spațiu publicitar, închirierea

minutelor publicitare și a presei, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanță cu privire la căutarea de sponsori,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop promoțional,
cronică publicitară, căutare de sponsorizare,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de conceptii de publicitate,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea
de date privind publicitatea, editare post-
producție de publicitate și reclame, editare și
actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare
de informații de marketing, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, indexare web în scop comercial
sau publicitar, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, intermediere publicitară,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de baza de date,
marketing de produse, marketing de produse
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și servicii pentru alte persoane, marketing de
referință, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing
financiar, marketing folosind influenceri,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, întocmirea de texte de
publicitate comercială, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, planificare de strategii de
marketing, plasare de reclame, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
proiectare de studii de marketing, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, producție de materiale publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
publicitate și marketing, servicii de dezvoltare
de planuri creative de marketing, management
de afaceri comerciale, managementul
proiectelor de afaceri, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, managementul și
administrarea afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, management în
procesele de afaceri, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, asistență comercială
în managementul afacerilor, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), servicii de management al
riscului afacerilor, analiza sistemelor de
management al afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,

consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor, servicii de
analiză în managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, asistență
în materie de management privind afacerile,
organizarea și managementul afacerilor,
inclusiv administrarea personalului, furnizare de
informații computerizate privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, managementul
afacerilor în sectorul transport și livrări,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane, managementul afacerilor
cu flote de transport (pentru terți),
asistență pentru întreprinderile comerciale
privind managementul afacerilor lor, servicii
consultative în domeniul managementului
afacerilor privind francizarea, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de consultanță în materie de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor pentru întreprinderi industriale, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
și operațiile comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consultanță în materie
de organizare și management al afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor în
domeniul călătoriilor în interes de serviciu,
compilare și analiză de informații și date cu
privire la managementul afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
organizarea afacerilor, organizarea administrării
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
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afacerilor, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor, servicii
de consultanță privind organizarea afacerilor,
servicii de asistență și informare în organizarea
afacerii și gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și livrărilor,
asistență în administrarea afacerilor în domeniul
francizelor, consultanță profesională cu privire la
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, servicii de consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor
în întreprinderile comerciale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, consultanță în administrarea
afacerilor cu privire la aspecte legate producție,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, furnizare către firme terțe a serviciilor
de asistență la înființare pentru administrarea
afacerilor, servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de prelucrare de
date (lucrări de birou), gestionare de programe
de stimulare și fidelizare, administrare de
programe de fidelizare a clienților, servicii de
cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, administrare a programelor
de stimulare și de fidelizare a clienților,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor de
stimulare și fidelizare, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, administrarea programelor de
fidelizare a pasagerilor care călătoresc frecvent
cu avionul, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin acordarea de
puncte de fidelizare pentru folosirea de cărții
de credit, marketing promoțional, previzionare
de marketing, asistență în marketing, servicii
de marketing, consultanță privind marketingul,

efectuarea studiilor de marketing, consultanță
în marketing comercial, analiza tendințelor
de marketing, marketing utilizând factori de
influență, investigații privind strategia de
marketing, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de informații privind
marketingul, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, consultanță în materie de marketing
direct, servicii de publicitate și marketing online,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de planificare pentru studii
de marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
furnizare de servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, consiliere
în domeniul marketingului pentru produse
chimice, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, consultanță în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, furnizare
de consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
consultanță pentru întreprinderi în materie
de gestionare a marketingului, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de consultanță
în legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de marketing în legătură cu evenimente
de sporturi electronice, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
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înfrumusețare, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
36. Asigurare de garanție extinsă, asigurare
pentru protecția achiziției la produsele
cumpărate utilizând carduri de credit, garanții
(extinse) pentru aparate, garanții (extinse)
pentru aparate electrice, garanții (extinse) pentru
aparatură electrocasnică, garanții extinse,
garanții pentru pasive, garanții pentru vehicule,
prestare de servicii de garanții extinse
pentru produsele achiziționate cu carduri de
credit, servicii de administrare a cererilor de
garanție, servicii de asigurare a garanției,
servicii de asigurări referitoare la protecția
achiziției, protecția prețurilor și garanția extinsă
pentru produsele cumpărate folosind carduri
de credit, servicii de garanție extinsă pentru
produse electrocasnice, servicii de garanție
pentru asigurări pentru defecțiunile mecanice
ale motoarelor, servicii de garanție pentru
autovehiculele terestre de ocazie, servicii
de garanție pentru vehicule terestre, servicii
de garanții pentru autovehicule terestre,
servicii privind programe de garanție pentru
motoare suspendate, servicii referitoare la
programe de garanție, administrarea soluționării
cererilor de despăgubire, ajustarea pierderilor,
consultanță privind subscrierea de asigurări,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietatea personală, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
evaluare financiară în scopul asigurării, evaluare
și gestionare de cereri de despăgubire,
evaluarea cererilor de despăgubire, evaluarea
daunelor în asigurări, evaluarea pierderilor,
evaluarea încărcăturilor în scopul stabilirii de
asigurări, evaluări de asigurări în caz de
incendiu, evaluări în scopuri de asigurare,
furnizare de informații privind soluționarea
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
altele decât cele de viață, furnizare de informații
privind subscrierea de asigurări de viață,
furnizare de informații privind subscrierea de
asigurări, altele decât cele de viață, servicii
pentru garantarea rentelor, managementul
riscului în asigurări, organizare de evaluare a
cererilor de despăgubire, servicii ale agențiilor de
soluționare a cererilor de despăgubire, servicii
de evaluare financiară în scopuri de reasigurare,
servicii de soluționare și tratare a cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, încheiere
de asigurări pentru servicii juridice preplătite,
servicii pentru încheierea de asigurări pentru
credite, servicii pentru încheieri de asigurări
comerciale, servicii de subscriere, servicii de
subscriere a asigurărilor, servicii de subscriere
de asigurare în domeniul aviației, servicii

financiare de evaluare, soluționare și tratare a
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
servicii pentru subscrierea asigurărilor, servicii
privind subscrieri de polițe de asigurare pentru
accidente personale, soluționarea cererilor
de despăgubire, soluționarea cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, soluționarea creanțelor în
domeniul asigurărilor, subscriere de asigurare
de accidente, subscriere de asigurări contra
incendiilor maritime, subscriere de asigurări
contra incendiului, subscriere de asigurări cu
privire la proprietăți, subscriere de asigurări
de accidente maritime, subscriere de asigurări
de transport maritim, subscriere de asigurări
de viață, subscriere de asigurări maritime,
subscriere de asigurări medicale, subscriere de
asigurări pentru accidente auto, subscriere de
asigurări pentru garanții, subscriere de asigurări
în domeniul asigurării pentru răspundere
profesională, subscriere de asigurări, nu de
viață, subscriere de asigurării de transport de
bunuri, subscriere de contracte de extindere a
garanției, subscriere de polițe de asigurări privind
transportul, subscriere de polițe de asigurare de
sănătate preplătite, subscriere de programe de
garanție, subscriere de reasigurări, subscriere
de rentă anuală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, subscrierea de asigurare, subscrieri,
acordare de rente, administrare de afaceri
în domeniul asigurărilor, administrare de
asigurări stomatologice, administrarea cererilor
de despăgubire, administrare de planuri
de asigurare de grup, administrarea de
asigurări de grup, administrarea de planuri
de asigurare pentru medicamente pe bază
de rețetă, administrarea de portofolii de
asigurări, administrarea planurilor de asigurări,
agenție de asigurări și servicii de curtaj,
agenții de asigurări, agenții de asigurări de
viață, agenții de asigurări pentru nave, agenții
de brokeraj în domeniul asigurării navelor,
ajustarea creanțelor de asigurări, altele decât
cele de viață, asigurare bancară, asigurare
contra accidentelor, asigurare contra riscurilor
de credit, asigurare de risc de depășire de
termene și costuri, asigurare de risc privind
respectarea termenelor și bugetelor, asigurare
de riscuri de credit (factoring), asigurare de
sisteme de antifurt, asigurare de sănătate,
asigurare pentru aparatură de comunicații,
asigurare pentru cazare la hotel, asigurare
pentru cheltuieli juridice, asigurare pentru
garaje, asigurare pentru ipotecă, asigurare
privind bunurile personale, asigurare împotriva
pierderii creditului, asigurare împotriva pierderii
documentelor, asigurarea bunurilor din locuință,
asigurarea de mărfuri, asigurări cu privire la
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proprietăți, asigurări de camionete, asigurări
de credite, asigurări de călătorie, asigurări
de răspundere civilă, asigurări de răspundere
civilă profesională, asigurări de viață, asigurări
maritime, asigurări medicale, asigurări pentru
birouri, asigurări pentru clădiri, asigurări în
caz de incendiu, asigurări pentru deținătorii de
proprietăți, asigurări pentru domeniul aviatic,
asigurări pentru hoteluri, asigurări pentru
întreprinderi, asigurări personale referitoare la
angajamentul de rambursare a împrumuturilor,
asigurări private de sănătate, brokeraj de
asigurări de transport de bunuri, brokeraj
de asigurări de viață, brokeraj de asigurări
pentru proprietăți, brokeraj de asigurări pentru
vehicule cu motor, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, brokeraj
de reasigurări, calculul ratelor primei de
asigurare, consultanță financiară și consultanță
în domeniul asigurărilor, consultanță în domeniul
asigurărilor, contracte de asigurări de servicii,
curtaj, curtaj în asigurări, curtaj în asigurări de
transport, curtaj în asigurări pentru accidente
neprevăzute, curtaj în asigurări, altele decât
cele de viață, furnizare de informații despre
calculul ratelor primei de asigurare, furnizare a
cotațiilor de prime de asigurare, furnizare de
informații online despre asigurări, oferite dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informații în domeniul asigurărilor,
furnizare de informații online despre reasigurări,
oferite dintr-o bază de date electronică sau
pe internet, furnizare de informații privind
curtajul în asigurări de viață, furnizare de
informații privind reasigurarea, furnizare de
informații privind serviciile de asigurări și
serviciile financiare, furnizare de servicii de
asigurare pentru companiile de asigurare,
furnizarea de asigurări de vacanță, garantarea
plății cheltuielilor medicale pentru călători,
garantarea plății cheltuielilor medicale pentru
călători străini, garanție bancară ipotecară,
garanții de asigurări, gestionare computerizată
a cererilor de despăgubire, informații despre
reasigurări, informații în domeniul asigurărilor,
informații și consultanță în materie de asigurări,
intermediere în domeniul asigurărilor de
călătorie, intermediere în domeniul asigurărilor
de viață, investigații în domeniul asigurărilor,
organizare de asigurare de credite, organizare
de servicii de rentă anuală, polițe pentru
protejarea ipotecii, procesare de creanțe care
decurg din reasigurare, procesarea cererilor
de despăgubiri, servicii actuariale, servicii
actuariale consultative și de consultanță, servicii
actuariale în materie de asigurări, servicii
actuariale pentru reasigurare, servicii ale
caselor de brokeraj, servicii bancare și de

asigurare prin telefon, servicii de asigurare
cu garanție, servicii de asigurare de viață,
servicii de asigurare a autovehiculelor, servicii
de asigurare a automobilelor-caravană, servicii
de asigurare pentru furnizarea de numerar în
caz de urgență, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de asigurare
pentru protecția conducătorilor auto, servicii de
asigurare pentru telefoane mobile, servicii de
asigurare privind fondurile de pensie, servicii
de asigurare împotriva pierderii proprietăților,
servicii de asigurare împotriva furtului bunurilor
personale, servicii de asigurare în domeniul
aviației, servicii de asigurare în domeniul
sportului, servicii de asigurare în materie de
credite, servicii de asigurare referitoare la
bunuri aflate în tranzit, servicii de asigurare
referitoare la carduri de credit, servicii de
asigurare referitoare la cazarea pentru vacanță,
servicii de asigurare referitoare la contracte
de credit, servicii de asigurare referitoare la
costuri juridice, servicii de asigurare referitoare
la decontările eșalonate acordate agenților
de asigurare pentru asigurarea proprietăților
împotriva dezastrelor, servicii de asigurare
referitoare la decontările eșalonate acordate
avocaților, servicii de asigurare referitoare
la defecțiuni mecanice, servicii de asigurare
referitoare la planificare în caz de accidente,
servicii de asigurare referitoare la rezervări
de vacanță anulate, servicii de asigurare
referitoare la sanatorii particulare, servicii de
asigurare referitoare la societăți cu vânzări prin
corespondență, servicii de asigurarea pentru
protejarea ipotecilor, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de asigurări
de locuințe, servicii de asigurări de sănătate
pentru însoțitori de bord în autocare, servicii de
asigurări de sănătate referitoare la șoferii de
autocare, servicii de asigurări pentru capitalul
de dotare, servicii de asigurări pentru companii
de asigurări, servicii de asigurări personale,
servicii de asigurări personale cu privire la
furnizarea de servicii juridice, servicii de asigurări
personale privind furnizarea de consultanță
juridică, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul transportului maritim, servicii de
brokeraj aferente asigurărilor medicale, servicii
de consiliere de brokeraj privind asigurările,
servicii de consiliere financiară cu privire la
asigurările de viață, servicii de consiliere privind
cererile de despăgubire, servicii de consiliere
privind contractele de asigurare, servicii de
consiliere referitoare la asigurări de viață, servicii
de consultanță privind reasigurările, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii de
consultanță în asigurări referitoare la explozii,
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servicii de consultanță în asigurări referitoare
la incendii, servicii de consultanță și curtaj
în asigurări contra accidentelor, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări de călătorie,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
sănătate, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări de viață, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări pentru locuințe,
servicii de consultanță și informații despre curtaj
în asigurări, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de finanțare a primelor de
asigurare, servicii de garantare de cauțiuni,
servicii de garanții financiare pentru rambursarea
cheltuielilor suportate ca urmare a unei defecțiuni
a vehiculului, servicii de garanții financiare
pentru rambursarea cheltuielilor suportate ca
urmare a unui accident auto, servicii de garanții
financiare pentru rambursarea cheltuielilor
suportate ca urmare a unui accident auto
sau a unei defecțiuni a vehiculului, servicii
de informații computerizate privind asigurările,
servicii de informații și consultanță în domeniul
asigurărilor și finanțelor, servicii de încheiere
de asigurări, servicii de investiții cu rentă
variabilă, servicii de planificare privind asigurările
de viață, servicii de reasigurări, servicii de
rentă anuală, servicii de vânzare de polițe
de asigurare de viață înainte ca acestea să
ajungă la maturitate, servicii financiare furnizate
de societățile de asigurări, servicii financiare
privind asigurarea, servicii financiare referitoare
la asigurarea autovehiculelor, soluționare de
creanțe care decurg din reasigurare, studii
privind asigurările, subrogare în baza asigurării,
subscriere și administrare de asigurări medicale
în domeniul stomatologic, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, acordare de fonduri
pentru invenții, acordare de fonduri pentru
dezvoltare de noi tehnologii, acordare de fonduri
pentru inventatori, activități bancare financiare,
administrare de active pentru alte persoane,
administrare de active și portofolii, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, administrare de depozite acceptate,
administrare de fideicomisuri, administrare de
regimuri de pensii, administrare de trusturi,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
fiduciară de fonduri de pensii, administrare
fiduciară de pensii, administrare financiară
a planurilor de pensie pentru angajați,
administrare financiară de programe de
sănătate preplătite, administrare financiară de
scheme asociative, administrarea afacerilor
financiare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, administrarea

financiară a cheltuielilor de ocupare a clădirilor,
administrarea financiară a planurilor private de
asigurare stomatologică, administratori fiduciari,
asistență financiară, asociații de economii și
împrumut, brocheraj cu contracte de economii
pentru societățile financiare de tip building
society, brokeraj de credite de compensare
a emisiilor de carbon, cercetare financiară
în domeniul managementul riscului, colectare
de fonduri, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, colectare de taxe comunitare,
consiliere fiduciară, consiliere independentă în
materie de planificare financiară, constituire de
depozite, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, consultanță privind
asistența financiară pentru educație, consultanță
privind managementul riscului (financiară),
coordonarea afacerilor financiare online, curtaj
privind drepturile de emisie, depozite de
economii, deținerea de depozite, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, emisiunea
de instrumente negociabile, emitere de bilete
de ordin, facilitare și intermediere pentru
finanțare, finanțare cu plata în rate, finanțare de
capitaluri proprii, finanțare de creanțe, finanțare
de proiecte, finanțare pentru dezvoltarea de
produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea de achiziții, finanțarea
fuziunilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de clădiri, finanțări pentru
achiziționarea de vehicule, furnizare de capital
de investiții, furnizare de finanțare pentru
centre de recreere, furnizare de garanții
financiare, furnizare de informații privind servicii
de mandatar pentru contracte de instrumente
financiare futures, furnizare de informații și
analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, furnizare de planuri de pensii,
furnizare de protecție financiară contra riscurilor
de schimb valutar, furnizare de servicii financiare
prin intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare sau prin internet, garantare de
fonduri, garantarea fondurilor pentru achiziția
de proprietăți, gestionare a activelor, gestionare
a fondurilor de capital privat, gestionare de
patrimoniu, gestionare de planuri de pensii,
gestionarea capitalului de risc, gestionarea
fondurilor de capital de risc, gestionarea
ordinelor de plată programate, gestionarea
rezultatelor reportate, gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții
și a capitalului pentru dezvoltare, gestiune
financiară a proiectelor de clădiri, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, gestiune
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financiară a părților sociale în alte firme, gestiune
financiară de proiecte de renovare de clădiri,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
activelor financiare, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, gestiunea conturilor ipotecare
escrow, gestiunea financiară a conturilor
curente, gestiunea financiară a conturilor în
numerar, gestiunea financiară a pensiilor,
gestiunea financiară a întreprinderii, gestiunea
fondurilor de capital, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, gestiunea riscului de rată
a dobânzii, intermediere de descoperit de
cont, intermediere pentru acordarea finanțării,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, management de trusturi,
management financiar, management financiar
al companiilor, management financiar pentru
afaceri, management financiar în activitatea
bancară, management planurilor de investiții
a patrimoniului personal, managementul
financiar al plăților de rambursare pentru
alte persoane, managementul financiar al
societăților de tip holding, managementul
pierderilor financiare, managementul riscului
de contrapartidă, managementul riscului de
preț, oferirea de reduceri pentru instituții
participante terțe pe baza unui card de membru,
operațiuni bancare comerciale, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), operațiuni fiduciare de
natură financiară, organizare de activități de
colectare de fonduri pentru susținerea cercetării
medicale și a procedurilor pentru cei aflați
în dificultate, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
organizare de tranzacții financiare, organizarea
finanțării afacerilor, organizații cooperative de
credit, planificare financiară și management
financiar, plasări private și servicii de investiții
de capital de risc, procesare de bonuri de
masă, procurare de capital financiar, procurare
de fonduri în scopuri financiare, programe de
economii pentru tratamente medicale, programe
de economii privind asigurările de sănătate,
punere la dispoziție de conturi curente, schimburi
financiare, scontare a polițelor, servicii ale
societăților financiare de tip building society,
servicii bancare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare de economisire, servicii
de brokeraj financiar, servicii de afaceri
monetare, servicii de administrare a pensiilor,
servicii de economii și împrumut, servicii de
curtaj la bursă, servicii de conturi de economii
pentru întreprinderi, servicii de conturi curente,

servicii de gestiune financiară cu privire la
instituții bancare, servicii de gestiune financiară
referitoare la autoritățile locale, servicii de
gestiune financiară referitoare la instituțiile care
oferă servicii stomatologice, servicii de gestiune
financiară referitoare la instituțiile medicale,
servicii de gestiune financiară referitoare la
instituțiile pentru convalescenți, servicii de
evaluare a riscului financiar, servicii de
finanțare a capitalului de risc pentru firme,
servicii de finanțare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înființare și nou
înființate, servicii de gestiune financiară oferite
pe internet, servicii de gestiune financiară
referitoare la instituțiile de îngrijire a bolnavilor
(infirmierie), servicii de informații privind conturile
bancare, servicii de intermediere financiară,
servicii de investire a patrimoniului personal,
servicii de investiție în taxele școlare, servicii
de investiții cu capital variabil în domeniul
asigurărilor, servicii de investiții cu venit fix,
servicii de management al riscului financiar,
servicii de management financiar privind
cămine de bătrâni, servicii de management
financiar privind spitalele, servicii de mandatar
pentru contracte financiare futures, servicii
de planificare financiară privind proiectele de
construcții, servicii de planuri de prestații
contributive, servicii de transfer de valută,
servicii de transfer valutar virtual, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii de
tranzacții financiare privind dobânzile, servicii de
trezorerie, servicii fiduciare, servicii financiare,
servicii financiare ale societăților financiare de
tip building society, servicii financiare bancare
pentru depunerea banilor, servicii financiare
bancare pentru retragerea banilor, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
de urgență pentru călători, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare privind achiziționarea de proprietăți,
servicii financiare privind afacerile, servicii
financiare privind economiile, servicii financiare
privind furnizarea și structurarea capitalului,
servicii financiare privind planurile individuale
de investiții, servicii financiare referitoare la
comercializarea vehiculelor, servicii financiare
referitoare la gestionarea patrimoniului, servicii
financiare referitoare la pensii, servicii financiare
referitoare la întreținerea vehiculelor, servicii
financiare și monetare, servicii oferite de
societăți de administrare fiduciară, servicii oferite
de agenții privind garanțiile suplimentare, servicii
pentru lichidarea unei întreprinderi (financiare),
servicii pentru înființarea de fonduri fiduciare,
servicii privind capitalul de risc și investițiile
în capital pentru proiecte, servicii privind
capitaluri de risc și servicii de gestionare
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a capitalurilor de risc, servicii privind conturi
de economii, servicii privind debitarea și
creditarea conturilor financiare, servicii privind
programe de economii, servicii referitoare
la conturi de debit, servicii referitoare la
conturi de depozite, servicii referitoare la
depozite fiduciare, servicii în materie fiscală (nu
contabilitate), studii de solvabilitate financiară,
tutelă financiară, verificarea de bilete de
bancă, servicii referitoare la depozite, evaluare
financiară și furnizare de rapoarte de credit,
planificare financiară, acordare de consultanță
(financiară) anchetatorilor de accidente,
acordare de consultanță (financiară) experților
care evaluează cererile de despăgubiri, acordare
de consultanță în materie de creanțe depreciate,
analiza investițiilor, analize financiare de
date, analiză economică financiară, analiză
financiară, analiză financiară a investițiilor
și cercetare bursieră, analiză financiară
computerizată, analiză și consultanță financiară,
cercetări de investiții, colectare de informații
financiare, compararea performanței portofoliilor
de titluri de valoare, compararea performanței
titlurilor de valoare, compensare de cecuri,
consiliere (financiară) în materie de impozit pe
venit, consiliere financiară, consiliere financiară
pentru franchising, consiliere financiară
privind impozitarea, consiliere financiară
privind investițiile, consiliere financiară privind
testamentele, consiliere financiară în legătură
cu programele de opțiuni pe acțiuni, servicii de
evaluare financiară, consiliere financiară privind
moștenirea, consiliere financiară referitoare
la pensii, consiliere fiscală (nu contabilitate),
consiliere privind investițiile în timpul pensiei,
consiliere referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, consiliere referitoare la servicii
de recuperare a împrumuturilor, consultanță
financiară pentru câștigătorii la loterii,
consultanță financiară privind acționariatul
angajaților, consultanță financiară privind
cumpărarea și vânzarea de afaceri, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind lichidările, consultanță
financiară în sectorul energetic, consultanță
privind activitatea bancară, consultanță privind
finanțarea proiectelor energetice, consultanță
privind finanțele întreprinderilor, consultanță
privind fondurile de investiții, consultanță
privind investiția de capital, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță profesională în materie de finanțe,
consultanță în materie de investiții, consultanță
în materie de pensii, consultații în domeniul
estimărilor fiscale, consultații în domeniul
evaluărilor fiscale, consultații în domeniul
financiar, elaborarea rapoartelor financiare,

emiterea de extrase de cont, estimări financiare
pentru costuri de reparații, evaluare financiară
și rapoarte de credit, evaluare și analiză
financiară, evaluarea financiară a costurilor
energiei termice, evaluări financiare în procesul
de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, furnizare de informaţii financiare
cu privire la industria financiară implicată în
investiţii care au ca scop mediul înconjurător,
furnizare de informații computerizate referitoare
la titluri de valoare, furnizare de informații
financiare computerizate, furnizare de informații
financiare investitorilor, furnizare de informații
financiare online, furnizare de informații
financiare prin intermediul unui site, furnizare
de informații financiare prin terminale de
calculator, furnizare de informații financiare
privind cheltuielile cu combustibilul, furnizare
de informații financiare referitoare acțiuni,
furnizare de informații financiare referitoare
la bursa de valori, furnizare de informații
privind conturi bancare prin telefon, furnizare de
informații privind indicele de prețuri, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații privind piața bursieră, furnizare de
informații privind prețurile obligațiunilor, furnizare
de informații privind prețurile ratelor de pe
piețele monetare, furnizare de informații privind
serviciile financiare, furnizare de informații
privind stabilirea prețurilor la acțiuni, furnizare
de informații, consultanță și consiliere în
domeniul investițiilor bancare, furnizare de
informații privind conturile (financiare), furnizare
de informații privind prețurile mărfurilor, furnizare
de informații referitoare la administrarea
de conturi fiduciare, furnizare de informații
referitoare la investiții tranzacționate public,
furnizare de informații referitoare la pensii,
furnizare de informații referitoare la preț
pentru instrumente la termen, furnizare de
informații referitoare la prețurile fondurilor
mutuale, furnizare de informații referitoare
la tranzacții cu cărți de credit, furnizarea
de informații financiare pentru profesioniști
în domeniul administrării de portofolii,
pentru administrarea portofoliilor, furnizarea de
informații privind ipotecile, informații financiare,
informații financiare furnizate dintr-o bază
de date electronică, informații financiare
furnizate prin mijloace electronice, informații
financiare pentru investitori, informații privind
investițiile, informații și evaluări financiare,
înregistrare de acțiuni, înregistrare de transfer
de acțiuni, înregistrare de tranzacții financiare
între părți, înregistrare de tranzacții între
părți cu privire la investiții, înregistrarea de
titluri de valoare, înregistrarea de tranzacții
între părți cu privire la acțiuni, înregistrarea
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transferului de titluri de valoare, întocmire
de analize financiare referitoare la mărfuri,
întocmire de analize financiare referitoare
la piețele de obligațiuni, monitorizare de
portofolii financiare, monitorizarea performanței
investițiilor, organizare de studii de fezabilitate
financiară, pregătirea rapoartelor și analizelor
financiare, previziuni financiare, procesarea
informațiilor financiare, servicii actuariale legate
de tranzacții financiare, servicii computerizate
de consultanță financiară, servicii computerizate
de informații financiare, servicii consultative
în domeniul financiar, servicii de analiză
financiară privind investițiile, servicii de analiză
și cercetare financiară, servicii de baze de
date financiare, servicii de cercetare economică
și financiară, servicii de cercetare privind
investițiile, servicii de cercetare în domeniul
bancar, servicii de cercetare în domeniul
investițiilor financiare, servicii de consiliere
economică financiară, servicii de consiliere
financiară pentru companii, servicii de consiliere
financiară pentru persoane fizice, servicii de
consiliere financiară privind managementul
activelor, servicii de consiliere financiară
privind planurile de pensionare, întocmire de
rapoarte financiare privind finanțarea proiectelor
de clădiri, întocmire de rapoarte financiare
referitoare la proiecte de construcții, întocmirea
analizelor financiare privind titlurile de valoare,
servicii de consiliere financiară furnizate pentru
bancheri, servicii de consiliere financiară
furnizate pentru inspectori, servicii de consiliere
financiară privind titlurile de valoare, servicii
de consiliere privind datoriile, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, servicii
de consiliere privind investițiile și finanțele,
servicii de consiliere privind ipoteca, servicii
de consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii de consiliere referitoare la
ameliorarea gradului de ipotecare, servicii de
consiliere referitoare la servicii de împrumut,
servicii de consiliere și consultanță financiară,
servicii de consiliere și management financiar,
servicii de consultanță fiduciară, servicii de
consultanță financiară și de investiții, servicii
de consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță privind acțiunile, servicii de
consultanță privind finanțarea lucrărilor civile
și a proiectelor de infrastructură, servicii de
consultanță privind finanțele personale, servicii
de consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță referitoare la acordarea
finanțării în domeniul marinei comerciale, servicii
de consultanță referitoare la administrarea
banilor, servicii de consultanță referitoare la
credit, servicii de consultanță în materie
de titluri de valoare, servicii de consultanță

și de informații financiare, servicii de date
financiare computerizate, servicii de evaluare
a riscurilor de investiții, servicii de gestionare
și analiză a informațiilor financiare, servicii de
informare financiară, servicii de informare privind
evaluarea financiară a întreprinderii, servicii de
informare referitoare la obligațiuni, servicii de
informare referitoare la titluri de valoare, servicii
de informare referitoare la transferul automat
de fonduri, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
servicii de informare în materie de acțiuni, servicii
de informare în materie de operațiuni bancare,
servicii de informare și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate pentru
capitaluri, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, servicii de informații
computerizate privind gestiunea financiară,
servicii de informații computerizate privind
investițiile, servicii de informații computerizate
referitoare la aspecte în domeniul bancar, servicii
de informații cu privire la prețurile acțiunilor,
servicii de informații despre piața financiară,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și a
transmisiilor prin satelit, servicii de informații
financiare pentru instituții financiare furnizate
prin rețele de calculatoare și transmisii prin
satelit, servicii de informații financiare privind
cardurile de credit pierdute, servicii de informații
financiare privind piețele bursiere, servicii de
informații financiare referitoare la carduri de
credit furate, servicii de informații financiare
referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
servicii de informații financiare cu privire la
persoanele fizice, servicii de informații privind
plata automatizată de conturi, servicii de
recuperare a informațiilor financiare, servicii
de înregistrare automată pentru tranzacții
financiare, solicitare de informații și consultanță
în materie de credite, studii financiare,
verificări de cecuri, consiliere financiară privind
planificarea fiscală, planificare de fideicomisuri
patrimoniale, planificare financiară de natură
fiduciară, planificare financiară privind taxele
școlare, planificare financiară în materie de
obligații fiscale, planificare financiară în vederea
pensionării, planificare fiscală (nu contabilitate),
planificarea pensiei, punere la dispoziție de
planuri de economii și investiții, servicii de
consiliere privind planificarea financiară, servicii
de planificare a pensiilor, servicii de planificare a
taxelor școlare, servicii de planificare financiară
personală, servicii de planificare financiară și
de consiliere în investiții, investirea fondurilor,
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subscrieri financiare și emisiuni de titluri de
valoare (banking de investiții), achiziții pentru
investiții financiare, acordare de finanțare
pentru firme în curs de înființare și nou
înființate, administrare de fonduri și de investiții,
administrare de investiții în pensii, administrare
de servicii de investiții de capital, administrarea
investițiilor în și distribuirea de anuități variabile,
cluburi de investiții, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale, curtaj de investiții
financiare în companii de energie, dezvoltare
de portofolii de investiții, finanțarea investițiilor,
fonduri mutuale, furnizare de informații online
privind conturile de investiții, furnizare de
informații prin telefon privind conturile de
investiții, gestionarea fondurilor deschise de
investiții, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară a programelor de investiții
colective, gestiune financiară cu privire la
investiții, gestiunea activelor de plasament,
gestiunea investițiilor, gestiunea investițiilor
pentru cluburi și societăți mutuale, gestiunea
portofoliului financiar, intermediere de investiții,
în special investiții de capital, servicii de
finanțare și asigurare, intermediere în domeniul
investițiilor, investiții de capital, planificare
de investiții imobiliare, servicii administrative
privind investițiile, servicii ale societăților de
investiții, servicii ale trusturilor de investiții,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind fondurile comune de plasament, servicii
de conturi de investiții, servicii de custodie
a investițiilor, servicii de evaluare de opțiuni
pe acțiuni, servicii de gestionare a titlurilor
de valoare în raport cu restructurarea de
capital, împrumut de titluri de valori, servicii
de gestionare a acționariatului angajaților,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de investiții financiare privind industria
de imprimare, servicii de investiții pentru
clienți particulari, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de management
de investiții financiare, servicii de multifinanțare
cu obținere de beneficii financiare, servicii de
planificare în materie de acțiuni, servicii fiduciare
de investiții, servicii fiduciare pentru fonduri
comune de plasament, servicii fiduciare pentru
investiții, servicii fiduciare și de consultanță în
investiții, servicii financiare privind investițiile,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii pentru conturi de investiții
furnizate de societăți financiare de tip building
society, servicii pentru investiții de bani.

───────

(210) M 2022 05305
(151) 04/08/2022
(732) LIFE RESORT SRL, PIATA

DOROBANŢI, NR. 10, MANSARDA,
BIROU 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
M MUSEUM Sighişoara

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

35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de comenzi online, difuzare de materiale
publicitare online, închiriere de spațiu publicitar
online, servicii de publicitate și marketing online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, organizare de expoziții comerciale,
expoziții comerciale și servicii expoziționale cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
expoziții în scopuri publicitare, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare și coordonare de expoziții și
spectacole comerciale, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Organizarea de expoziții la muzeu,
organizarea de expoziții de artă, organizare de
expoziții educaționale, organizare de expoziții
pentru divertisment, organizare de expoziții în
scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, organizare de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare de expoziții
în scop de instruire, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, servicii de parcuri de distracție și
tematice, târguri, cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, grădini zoologice și
muzee, producție audio, video și multimedia



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/08/2022

și fotografie, servicii de spectacole în direct,
servicii educative și de instruire, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de festivaluri, producție de
documentare, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de galerii de artă, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online printr-
un link de telecomunicații.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, furnizare de spații și materiale pentru
târguri și expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, servicii oferite de baruri, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de ceainării, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 05306
(151) 04/08/2022
(732) IMPERIAL TOBACCO VENTURES

LIMITED, 121 WINTERSTOKE
ROAD, BRISTOL, BS3 2LL, BS,
MAREA BRITANIE

(740) CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PULZE MOONLIGHT BLACK

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

9. Încărcătoare de baterii destinate utilizării
cu ţigări electrice si electronice, încărcătoare
de baterii pentru dispozitive electrice si
electronice folosite pentru încălzit tutunul,
încărcătoare usb pentru ţigări electrice şi
electronice, încărcătoare usb pentru dispozitive
electrice și electronice folosite pentru încălzit
tutunul, încărcătoare de maşină pentru ţigări
electrice şi electronice, încărcătoare de mașină
pentru dispozitive folosite pentru încălzit
tutunul, dispozitive şi aparate electronice pentru
încărcarea şi transportul ţigărilor electrice şi
electronice, dispozitive și aparate electronice
pentru încărcarea și transportul dispozitivelor
pentru încălzit tutun, încărcătoare portabile

pentru unități de vaporizare acționate cu baterii,
portabile, precum țigări electrice și electronice,
vaporizatoare fără fum și dispozitive pentru
încălzit tutun.
34. Tutun procesat sau neprocesat, țigarete,
țigări de foi, produse din tutun, înlocuitori de
tutun nu pentru uz medical sau in scop de
vindecare, articole pentru fumători şi chibrituri,
țigări electrice şi/sau electronice, lichide pentru
ţigări electrice şi/sau electronice, articole pentru
fumători pentru ţigări electrice şi/sau electronice,
săculeţi pentru transportul de ţigări electrice şi/
sau electronice, muştiucuri pentru ţigări electrice
şi/sau electronice, dispozitive de evaporare
pentru tutun, produse din tutun şi înlocuitori
de tutun, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
dispozitive electrice și electronice pentru încălzit
bețe de tutun, produse din tutun și înlocuitori
de tutun, bețe de tutun, produse din tutun și
înlocuitori de tutun, în scopul de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2022 05307
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
PARTER, AP. CAMERA 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RISO Scotti Orez
BUN LA TOATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.04.11; 26.01.03; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru, alb, galben,
auriu

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

30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,

orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agentii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, prelucrare de
date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
regruparea în avantajul terților a produselor de
tipul: orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez (exceptand transportul lor),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2022 05308
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO, STR. DR.

OBEDENARU, NR. 8, PARTER,
AP. CAMERA 6, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RISO Scotti orez COLOSAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.04.11; 26.11.11; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agentii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, prelucrare de
date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
regruparea în avantajul terților a produselor de
tipul: orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez(exceptand transportul lor),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2022 05309
(151) 04/08/2022
(732) DZR FREE ZONE COMPETITION

SRL, STR.PETRE LICIU, NR.12,
C1, CAM.1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

ARTEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

19. Panouri din polistiren utilizate în construcții.,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale
și beton.

───────

(210) M 2022 05310
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
PARTER, AP. CAMERA 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
RISO SCOTTI THE

ITALIAN RICE EXPERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agentii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse

17. Materiale de constructie, panouri de
polistiren pentru izolare, panouri de polistiren
pentru izolare, materiale și articole izolante și
pritoare,
materiale de etanșare pentru îmbinări în
construcții.
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alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, prelucrare de
date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
regruparea în avantajul terților a produselor de
tipul: orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez (exceptand transportul lor),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 05311
(151) 04/08/2022
(732) MERCURY MODA S.R.L., STR.

CARIEREI NR. 158, HALA 13,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
COTPARK

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

35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț online, cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 05312
(151) 04/08/2022
(732) MERCURY MODA S.R.L., STR.

CARIEREI NR. 158, HALA 13,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ROMEO & LIFE

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

35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț online, cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 05313
(151) 04/08/2022
(732) MERCURY MODA SRL, STR

CARIEREI, NR. 158, HALA 13,
JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MISS LOLITA

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

35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț online, cu ridicata și cu amănuntul.

───────
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(210) M 2022 05314
(151) 04/08/2022
(732) MARIN FLOREA, STR. ALEEA

TOHANI, NR. 1, BL. 30, ET. 7,
AP 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC.
2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 26.03.05;
26.04.05

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

12. Vehicule, locomotive, vagoane de cale
ferată, material rulant pentru căile ferate,
motoare pentru vehicule terestre.
35. Negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de comerţ cu
produsele din clasa 12.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, proiectare
tehnologică industrială.

───────

(210) M 2022 05315
(151) 04/08/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL INTRE TARLALE, NR.
1, JUD. ILFOV, COM. CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC.
2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
STALKA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), vodca.

───────

(210) M 2022 05316
(151) 04/08/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL INTRE TARLALE, NR.
1, JUD. ILFOV, COM. CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC.
2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
STALNA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), vodca.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/08/2022

(210) M 2022 05319
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ET. P, AP. CAM. 6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

RISO Scotti Sapori & Emozioni

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 26.11.03; 26.05.01; 02.07.02

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, orez, orez
decorticat, orez vermicelli, orez glutinos, orez
instant, orez prăjit, orez integral, orez fiert, orez
condimentat, orez expandat, orez, tapiocă, orez
preparat, orez artificial (negătit), orez congelat
preparat, orez sălbatic (preparat), orez îmbogățit
(negătit), orez gătit și uscat, orez gătit la aburi,

amestecuri de orez, orez congelat preparat cu
condimente, orez sub formă de cremă, orez
îmbogățit cu vitamine și alte minerale, batoane
de cereale și batoane energizante, budincă de
orez, cereale pentru micul dejun din orez, biscuiți
din orez (senbei), ceai din orez brun prăjit,
chipsuri de orez, făină de orez, făină de orez
glutinos, făină din amidon de orez, fidele de orez,
fulgi de orez, fulgi de orez natural, hârtie de
orez comestibilă, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez fermentat cu malț
(koji), orez măcinat pentru consum uman, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, produse alimentare fabricate
din orez, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, pulpă de orez pentru scopuri
culinare, gustări pe bază de orez, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, batoane de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agenţii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, prelucrare
de date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, regruparea în avantajul terților a
produselor de tipul: cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, amestecuri de orez, orez
congelat preparat cu condimente, orez sub
formă de cremă, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, batoane de cereale și batoane
energizante, budincă de orez, cereale pentru
micul dejun din orez, biscuiți din orez (senbei),
ceai din orez brun prăjit, chipsuri de orez,
făină de orez, făină de orez glutinos, făină
din amidon de orez, fidele de orez, fulgi de
orez, fulgi de orez natural, hârtie de orez
comestibilă, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat preparat,
orez congelat preparat cu condimente, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat
pentru consum uman, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
produse alimentare fabricate din orez, produse

alimentare extrudate preparate din orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez, pulpă
de orez pentru scopuri culinare, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, batoane de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────
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(210) M 2022 05320
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ET. P, AP. CAM. 6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

RISO Scotti Ușor de Gătit

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 26.11.03; 26.05.01; 02.07.02

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
auriu

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, orez, orez
decorticat, orez vermicelli, orez glutinos, orez
instant, orez prăjit, orez integral, orez fiert, orez
condimentat, orez expandat, orez, tapiocă, orez
preparat, orez artificial (negătit), orez congelat
preparat, orez sălbatic (preparat), orez îmbogățit

(negătit), orez gătit și uscat, orez gătit la aburi,
amestecuri de orez, orez congelat preparat cu
condimente, orez sub formă de cremă, orez
îmbogățit cu vitamine și alte minerale, batoane
de cereale și batoane energizante, budincă de
orez, cereale pentru micul dejun din orez, biscuiți
din orez (senbei), ceai din orez brun prăjit,
chipsuri de orez, făină de orez, făină de orez
glutinos, făină din amidon de orez, fidele de orez,
fulgi de orez, fulgi de orez natural, hârtie de
orez comestibilă, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez fermentat cu malț
(koji), orez măcinat pentru consum uman, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, produse alimentare fabricate
din orez, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, pulpă de orez pentru scopuri
culinare, gustări pe bază de orez, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, batoane de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
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scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de genţie
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, prelucrare
de date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, regruparea în avantajul terților a
produselor de tipul: cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, amestecuri de orez, orez
congelat preparat cu condimente, orez sub
formă de cremă, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, batoane de cereale și batoane
energizante, budincă de orez, cereale pentru
micul dejun din orez, biscuiți din orez (senbei),
ceai din orez brun prăjit, chipsuri de orez,
făină de orez, făină de orez glutinos, făină
din amidon de orez, fidele de orez, fulgi de
orez, fulgi de orez natural, hârtie de orez
comestibilă, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat preparat,
orez congelat preparat cu condimente, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat
pentru consum uman, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,

produse alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez, pulpă
de orez pentru scopuri culinare, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, batoane de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2022 05321
(151) 04/08/2022
(732) AGREMENT LOGISTICS, STR.

URANUS, NR. 103, ET. 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MARIO FABRIKA

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

35. Agenții de publicitate, campanii de
marketing, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, management promoțional
pentru persoane celebre, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
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scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate.
41. Divertisment muzical, divertisment muzical
oferit de către formații instrumentale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
oferire de divertisment muzical de către formații
vocale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment on-line,
divertisment pe internet, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
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, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de compoziții muzicale, servicii de consultanță
în domeniul divertismentului, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere.

───────

(210) M 2022 05322
(151) 04/08/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
Most luxurious

Dunhill cigarettes
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 05323
(151) 04/08/2022
(732) CILAS EXPERTIZE CF, STR. I.

T. MESCHENDORFER NR. 359,
BIROUL 8, JUDETUL BRASOV,
COMUNA SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CILAS EXPERTIZE CF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
42. Servicii de inginerie, servicii de consultanță
tehnică, expertize tehnice (lucrări de inginerie),
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
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ingineriei, servicii de expertize tehnice,
efectuarea de expertize tehnice, expertize
tehnice și servicii de explorare, cercetare
în domeniul ingineriei, servicii de inginerie
structurală, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de inginerie în
materie de proiectare de structuri.

───────

(210) M 2022 05324
(151) 04/08/2022
(732) GADGET BIGBOYS S.R.L., STR.

BERCA NR. 5 - STR. ZELETIN
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
013984, ROMANIA

(540)

gb.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,

suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert electronic.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05325
(151) 04/08/2022
(732) GADGET BIGBOYS S.R.L., STR.

BERCA NR. 5 - STR. ZELETIN NR.
1, BUCURESTI, 013984, ROMANIA

(540)
Gadget Boutique

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
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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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert electronic.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05326
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ETAJ P, AP. CAMERA 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

S! con Riso RISO Scotti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.11

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
turcoaz

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

29. Ouă și produse din ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse lactate și înlocuitori, lapte
de orez, ulei din tărâțe de orez de uz alimentar,
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
aperitive alimentare pe bază de soia, amestecuri
de fructe și nuci preparate, batoane pe bază
de nuci și semințe, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, băuturi pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte de cocos, băuturi
pe bază de lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de arahide, băuturi pe bază de
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ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
produse lactate, băuturi pe bază de soia utilizate
ca înlocuitori de lapte, chipsuri, chipsuri de
legume, chipsuri de soia, chipsuri pe bază de
legume, deserturi pe bază de fructe, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi pe bază de
lapte, deserturi din iaurt, dulcețuri, frișcă, fructe
aromatizate, gemuri, fructe deshidratate, fructe
(jeleuri de -), gelatină, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
lapte, iaurt, înlocuitori de carne, înlocuitori de
lapte, înlocuitori de brânză, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de soia,
mascarpone, nucă de cocos preparată, polen
preparat pentru alimentație, produse tartinabile
din fructe, produse lactate tartinabile, pulpă,
semințe comestibile, sucuri de legume pentru
gătit, sucuri din fructe utilizate la gătit, unt,
gogoși, piureuri de fructe.
30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, amestecuri de orez, orez
congelat preparat cu condimente, orez sub
formă de cremă, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, batoane de cereale și batoane
energizante, budincă de orez, cereale pentru
micul dejun din orez, biscuiți din orez (senbei),
ceai din orez brun prăjit, chipsuri de orez,
făină de orez, făină de orez glutinos, făină din
amidon de orez, fidele de orez, fulgi de orez,
fulgi de orez natural, hârtie de orez comestibilă,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), orez congelat și preparat cu legume
și condimente, orez fermentat cu malț (koji), orez
măcinat pentru consum uman, orez (pregătit)
folosit pentru prepararea alimentelor de consum
uman, produse alimentare fabricate din orez,
produse alimentare extrudate preparate din orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, pulpă de orez pentru scopuri culinare,
gustări pe bază de orez, rizoto, salată de orez,
sosuri pentru orez, tartă de orez, terci de orez,
terci din făină de orez, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole precum: miere,

propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine,
fagure brut, biscuiți de orez, turte din orez,
budinci de orez, gustări tip prăjitură din orez,
aperitive (tartine), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri din cereale, chipsuri de porumb, fulgi,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, plăcinte, produse de patiserie
aromate, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacksuri din grâu extrudat, amestec
de condimente, agenți de îngroșare vegetali,
agenți de îngroșare sintetici pentru alimente,
amestecuri pentru umpluturi (alimente), arome
alimentare, condimente, esențe pentru gătit,
aluat pentru biscotti, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), biscuiți crackers,
arome pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, cornuri,
cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înlocuitor de
cremă, pâine, panettone (cozonac italian),
pateuri cu ciocolată, produse de caramel,
produse de cofetărie congelate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tiramisu, siropuri și melasă, creme congelate,
dulciuri înghețate, cacao, lapte (cacao cu -),
preparate pe bază de cacao, pudră de cacao,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente
preparate din aluat, amestecuri pentru produse
de brutărie, cereale, drojdie și agenți de dospire,
malț (extras de -) pentru alimentație, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, baghete,
brioșe, prăjiturele, batoane dulci, dulciuri, glazuri,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, orz (făină de -), soia (făină
de -), aluat, amestecuri de patiserie, biscotti,
înghețată, înlocuitor de înghețată, snacks-uri
crocante, produse de patiserie din făină de
cartofi, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, covrigei,
gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din porumb, pâine cu umplutură,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri din orez
cleios (chapsalttock), biscuiți din orez în formă
de granule (arare), amestec kheer (budincă
de orez), prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), turte de orez sote (topokki), prăjitură de
orez în formă de semilună (songpyeon), prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște din
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orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
batoane de ovăz, biscuiți.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agenție
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, prelucrare
de date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, regruparea în avantajul terților a
produselor de tipul: ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, produse lactate
și înlocuitori, lapte de orez, ulei din tărâțe de
orez de uz alimentar, amestec de uleiuri vegetale
pentru uz alimentar, aperitive alimentare pe bază
de soia, amestecuri de fructe și nuci preparate,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane
pe bază de fructe și fructe nucifere, băuturi pe

bază de lapte, băuturi pe bază de lapte cu aromă
de cacao, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de arahide, băuturi pe bază
de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază
de produse lactate, băuturi pe bază de soia
utilizate ca înlocuitori de lapte, chipsuri, chipsuri
de legume, chipsuri de soia, chipsuri pe bază
de legume, deserturi pe bază de fructe, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi pe bază de
lapte, deserturi din iaurt, dulcețuri, frișcă, fructe
aromatizate, gemuri, fructe deshidratate, fructe
(jeleuri de -), gelatină, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
lapte, iaurt, înlocuitori de carne, înlocuitori de
lapte, înlocuitori de brânză, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de soia,
mascarpone, nucă de cocos preparată, polen
preparat pentru alimentație, produse tartinabile
din fructe, produse lactate tartinabile, pulpă,
semințe comestibile, sucuri de legume pentru
gătit, sucuri din fructe utilizate la gătit, unt,
gogoși, piureuri de fructe, orez, orez decorticat,
orez vermicelli, orez glutinos, orez instant, orez
prăjit, orez integral, orez fiert, orez condimentat,
orez expandat, orez, tapiocă, orez preparat, orez
artificial (negătit), orez congelat preparat, orez
sălbatic (preparat), orez îmbogățit (negătit), orez
gătit și uscat, orez gătit la aburi, amestecuri
de orez, orez congelat preparat cu condimente,
orez sub formă de cremă, orez îmbogățit cu
vitamine și alte minerale, batoane de cereale și
batoane energizante, budincă de orez, cereale
pentru micul dejun din orez, biscuiți din orez
(senbei), ceai din orez brun prăjit, chipsuri de
orez, făină de orez, făină de orez glutinos,
făină din amidon de orez, fidele de orez, fulgi
de orez, fulgi de orez natural, hârtie de orez
comestibilă, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat preparat, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat
pentru consum uman, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
produse alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
pulpă de orez pentru scopuri culinare, gustări
pe bază de orez, rizoto, salată de orez, sosuri
pentru orez, tartă de orez, terci de orez, terci
din făină de orez, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
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și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole precum: miere,
propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine,
fagure brut, biscuiți de orez, turte din orez,
budinci de orez, gustări tip prăjitură din orez,
aperitive (tartine), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri din cereale, chipsuri de porumb, fulgi,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, plăcinte, produse de patiserie
aromate, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacksuri din grâu extrudat, amestec
de condimente, agenți de îngroșare vegetali,
agenți de îngroșare sintetici pentru alimente,
amestecuri pentru umpluturi (alimente), arome
alimentare, condimente, esențe pentru gătit,
aluat pentru biscotti, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), biscuiți crackers,
arome pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, cornuri,
cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înlocuitor de
cremă, pâine, panettone (cozonac italian),
pateuri cu ciocolată, produse de caramel,
produse de cofetărie congelate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tiramisu, siropuri și melasă, creme congelate,
dulciuri înghețate, cacao, lapte (cacao cu -),
preparate pe bază de cacao, pudră de cacao,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente
preparate din aluat, amestecuri pentru produse
de brutărie, cereale, drojdie și agenți de dospire,
malț (extras de -) pentru alimentație, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, baghete,
brioșe, prăjiturele, batoane dulci, dulciuri, glazuri,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, orz (făină de -), soia (făină
de -), aluat, amestecuri de patiserie, biscotti,
înghețată, înlocuitor de înghețată, snacks-uri
crocante, produse de patiserie din făină de
cartofi, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, covrigei,
gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din porumb, pâine cu umplutură,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri din orez
cleios (chapsalttock), biscuiți din orez în formă
de granule (arare), amestec kheer (budincă
de orez), prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), turte de orez sote (topokki), prăjitură de
orez în formă de semilună (songpyeon), prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),

budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
batoane de ovăz, biscuiți (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 05327
(151) 04/08/2022
(732) BUHNICI GEORGE-DANIEL

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. ZELETIN, NR. 1- STR.
BERCA NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013984, ROMANIA

(540)
George Buhnici

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert, servicii de comert electronic.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2022 05328
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ETAJ P, AP. CAMERA 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RISO Scotti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.11

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

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, uleiuri și
grăsimi comestibile, ouă și produse din ouă,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, carne și produse din carne, supe
și baze de supă, extracte din carne, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestecuri de brânză, amestecuri de fructe și
nuci preparate, amestecuri pentru supe, antreuri
pe bază de legume, arahide, ardei, preparați,
aspic, bacon, batoane pe bază de fructe și
fructe nucifere, băuturi din lapte, cu conținut

predominant de lapte, băuturi pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de lapte
cu cacao, băuturi pe bază de lapte cu conținut
de cafea, băuturi pe bază de lapte cu aromă
de cacao, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, băuturi pe bază
de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi din lapte
cu conținut de fructe, lapte de cocos (băuturi),
băuturi aromate pe bază de lapte, lapte de
nucă de cocos folosit ca băuturi, băuturi pe
bază de lapte aromatizate cu ciocolată, boabe,
brânzeturi, brioșe cu ouă, bucăți de carne de
pui, budinci pe bază de lapte, bulion, cartofi,
preparați, cașcaval, chiftele de cartofi, chiftele
de soia, chiftele de pui, chipsuri, coji de fructe,
congelate (fructe -), conserve de carne, conserve
de fructe, conserve cu legume, conserve din
pește, cremă de fructe, creme de brânză,
deserturi din iaurt, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte artificial, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, frișcă, frișcă vegetală,
fructe aromatizate, fructe tăiate, fructe feliate,
fructe fermentate, fructe, gătite, fructe coapte,
fructe deshidratate, fructe preparate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe uscate, fructe glasate, fructe congelate,
pastă de fructe, salate de fructe, gelatină,
gemuri, ghiveci, gogoși, grăsimi vegetale de uz
alimentar, hamburgeri, iaurt, iaurturi cu gust de
fructe, lactate (produse -), lapte, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de ovăz, lapte de cocos,
lapte de migdale, înlocuitori de lapte, margarină,
migdale preparate, nuci uscate, nuci preparate,
nuci conservate, nuci comestibile, nuci opărite,
nuci glasate, piure de legume, piureuri de fructe,
praf de albuș, prafuri de ouă, praf de fructe,
praf de brânză, prafuri pentru supe, produse
din legume preparate, produse tartinabile din
fructe, pulpă de fructe, salate de legume, salate
aperitiv, salate preparate, semințe comestibile,
soia (pregătită), soia conservată, sosuri pe bază
de lactate, suc de lămâie de uz culinar, sucuri
de legume pentru gătit, supe, ulei de soia,
chipsuri de soia, aperitive alimentare pe bază de
soia, iaurt de soia, amestec de uleiuri vegetale
pentru uz alimentar, batoane pe bază de nuci
și semințe, băuturi pe bază de produse lactate,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază de
legume, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de alune, înlocuitori
de ouă, înlocuitori de brânză, mascarpone,
nucă de cocos preparată, polen preparat pentru
alimentație, pulpă, unt.
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30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole precum: miere, propolis, lăptișor
de matcă, ceară de albine, fagure brut, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman,
alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, alimente preparate din cereale, alimente
preparate din ovăz, alimente preparate din aluat,
aluaturi și amestecuri din acestea, alune trase
în ciocolată, amestecuri de făină, amestecuri
de orez, amestecuri de pizza, amestecuri
de patiserie, amestecuri pentru umpluturi
(alimente), aperitive (tartine), aperitive pe bază
de făină, arahide crocante, aromatice (preparate
- de uz alimentar), arome alimentare, batoane
de cereale și batoane energizante, baghete,
băuturi (arome pentru -, altele decât uleiurile
esențiale), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), biscotti, biscuiți,
biscuiți de orez, biscuiți din orez (senbei),
biscuiți sărați din orez, bomboane, brioșe,
budincă de orez, budinci, caramele, cereale,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, chifle,
chipsuri de orez, chipsuri din cereale, ciocolată,
condimente, covrigei, cozonaci, creme pe bază
de ciocolată, creme pe bază de maioneză,
deserturi cremă instant, deserturi cu înghețată,
drajeuri dulci (nemedicinale), drojdie și agenți
de dospire, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, ecleruri, esențe
folosite pentru produse de cofetărie, esențe
folosite la pregătirea mâncării (cu excepția
uleiurilor esențiale), esențe pentru gătit, extracte
de cafea, extracte de cacao pentru consum
uman, făină, făină de orez, fidea, floricele de
porumb, foi de patiserie congelate, fondante,
frișcă (produse pentru a stabiliza -), fructe
trase în ciocolată, fulgi, fulgi de orez, fursecuri,
găluște de orez, garnituri de ciocolată, glazuri
dulci și umpluturi, gluten din grâu uscat, vafe,
gofre, gogoși cu gaură în mijloc, grâu prelucrat,
griș, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, hamburgeri (sandvișuri), hârtie
de orez comestibilă, ierburi conservate, ierburi
uscate, îndulcitori naturali, infuzii, altele decât
cele medicinale, înghețată, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înlocuitori ai zahărului,
înlocuitori de cafea, înlocuitori de ceai, înlocuitori
de cacao, înlocuitori de miere, înlocuitor de
cremă, jeleuri, ketchup, lapte (cacao cu -),
macaroane, lipie, maia, maioneză, mălai, malț
pentru alimentație, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez,
mâncăruri congelate constând în principal din

orez, mentă, uscată, migdale (produse de
cofetărie pe bază de -), mirodenii, müsli, muștar,
napolitane, orz preparat pentru consum uman,
oțet, ovăz prelucrat, ovăz și grâu presat, pâine,
panettone (cozonac italian), paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, paste alimentare
(aluaturi), paste din orez, patiserie, piper,
pișcoturi, piureuri de legume (sosuri), pizza,
plăcinte, popcorn aromat, porumb (procesat-)
pentru consum uman, praf de copt, praf de
sosuri, prăjiturele, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), praline, preparate
alimentare pe bază de cereale, preparate
aromatice (altele decât uleiurile esențiale),
preparate de condimente, preparate pe bază
de cereale, preparate pentru cremă de ouă și
lapte, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ciocolată), preparate pentru
obținerea sosurilor, preparate pentru prăjituri,
produse alimentare care conțin ciocolată
(ca principal ingredient), produse alimentare
extrudate preparate din orez, produse alimentare
fabricate din orez, produse aromatice pentru
băuturi (altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), produse de brutărie fără gluten,
produse de caramel, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de patiserie, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
profiteroluri, pudră de cacao, pudră de ciocolată,
ravioli, rizoto, rulouri umplute, salată de orez,
sendvișuri cu carne de curcan, sare, siropuri
și melasă, miere, sos de soia, soia (făină de
-), sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, sosuri pentru orez, sosuri, spaghete,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri, tablete (dulciuri), tartă de
orez, tarte, terci de orez, tiramisu, torturi, torturi
de înghețată, torturi vegane, turtă dulce, turte
din orez, umpluturi pe bază de cremă pentru
prăjituri și plăcinte, vanilie, zaharoză, orez, orez
decorticat, orez vermicelli, orez glutinos, orez
instant, orez prăjit, orez integral, orez fiert, orez
condimentat, orez expandat, orez, tapiocă, orez
preparat, orez artificial (negătit), orez congelat
preparat, orez sălbatic (preparat), orez îmbogățit
(negătit), orez gătit și uscat, orez gătit la aburi,
orez congelat preparat cu condimente, orez
îmbogățit cu vitamine și alte minerale, orez sub
formă de cremă, cereale pentru micul dejun din
orez, ceai din orez brun prăjit, făină de orez
glutinos, făină din amidon de orez, fidele de
orez, fulgi de orez natural, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri preparate pe bază de orez, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat pentru
consum uman, orez (pregătit) folosit pentru
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prepararea alimentelor de consum uman, pulpă
de orez pentru scopuri culinare, terci din făină
de orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), orez amestecat cu legume și
carne de vită (bibimbap), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez
(bifun, cruzi), făină pentru prepararea găluștilor
din orez glutinos, prăjitură de orez în formă
de semilună (songpyeon), prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), budincă de
orez conținând stafide și nucșoară, prăjituri moi
din orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi),
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
batoane de ovăz, ovăz (alimente pe bază de -),
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, făină de soia pentru mâncare, feluri de
mâncare în special pe bază de orez, batoane de
prăjitură, prăjitură pentru micul dejun, amestecuri
pentru prăjituri, prăjituri, prăjituri cu cremă,
amestecuri preparate de patiserie, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri pentru gătit, sosuri pudră, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse pentru gustări preparate din făină de
soia.
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, alune, amestecuri de
fructe (proaspete), amestecuri de semințe
sălbatice, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, caise neprelucrate, cereale brute,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
neprocesate, malțuri și cereale neprocesate,
cireșe (neprelucrate), citrice, coacăze roșii
proaspete, coacăze negre proaspete, curmale
neprelucrate, fructe crude, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, fructe și legume
proaspete, grâu, lămâi proaspete, legume
crude, legume proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, semințe de legume,
mei nepreparat, mere neprelucrate, mere
proaspete, migdale (fructe), nuci, orez
neprelucrat, orez nedecorticat, orz, ovăz,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
proaspete, piersici neprelucrate, polen de
albine (neprocesat), portocale, porumb, quinoa

nepreparată, rodii, salată verde, salate verzi,
zmeură proaspătă, semințe neprocesate,
semințe germinate, semințe naturale, semințe de
plantat, semințe brute și neprelucrate, semințe
pentru agricultură, semințe pentru horticultură,
semințe de fructe, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe pentru culturi
de plante erbacee, semințe neprocesate de
uz agricol, plante și roadele proaspete ale
acestora, produse agricole brute și neprocesate,
produse de acvacultură brute și neprelucrate,
produse forestiere brute și neprocesate, produse
horticole brute și neprocesate, ierburi (plante),
plante comestibile naturale (neprelucrate),
dovleci, rădăcini de uz alimentar, verdețuri
ecologice, proaspete, mei italian (părâng)
nepreparat, tărâțe de grâu, nuci de cocos,
ciuperci proaspete, trufe proaspete.
35. 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de agenție de import și export, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu iaurturi înghețate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, prelucrare de date, sistematizare și
management, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, regruparea în
avantajul terților a produselor de tipul: produse
lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi comestibile,
ouă și produse din ouă, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, carne și produse
din carne, supe și baze de supă, extracte din
carne, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, amestec de ulei (de
uz alimentar), amestecuri de brânză, amestecuri
de fructe și nuci preparate, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, arahide, ardei,
preparați, aspic, bacon, batoane pe bază de
fructe și fructe nucifere, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, băuturi pe bază
de lapte, băuturi pe bază de lapte de arahide,
băuturi pe bază de lapte de cocos, băuturi pe
bază de lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de cafea, băuturi pe bază de lapte
cu aromă de cacao, băuturi pe bază de soia
utilizate ca înlocuitori de lapte, băuturi pe bază
de lapte cu conținut de suc de fructe, băuturi
pe bază de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi
din lapte cu conținut de fructe, lapte de cocos
(băuturi), băuturi aromate pe bază de lapte, lapte
de nucă de cocos folosit ca băuturi, băuturi pe
bază de lapte aromatizate cu ciocolată, boabe,
brânzeturi, brioșe cu ouă, bucăți de carne de
pui, budinci pe bază de lapte, bulion, cartofi,
preparați, cașcaval, chiftele de cartofi, chiftele
de soia, chiftele de pui, chipsuri, coji de fructe,
congelate (fructe -), conserve de carne, conserve
de fructe, conserve cu legume, conserve din
pește, cremă de fructe, creme de brânză,
deserturi din iaurt, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte artificial, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, frișcă, frișcă vegetală,
fructe aromatizate, fructe tăiate, fructe feliate,
fructe fermentate, fructe, gătite, fructe coapte,
fructe deshidratate, fructe preparate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe uscate, fructe glasate, fructe congelate,
pastă de fructe, salate de fructe, gelatină,
gemuri, ghiveci, gogoși, grăsimi vegetale de uz
alimentar, hamburgeri, iaurt, iaurturi cu gust de
fructe, lactate (produse -), lapte, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de ovăz, lapte de cocos,
lapte de migdale, înlocuitori de lapte, margarină,

migdale preparate, nuci uscate, nuci preparate,
nuci conservate, nuci comestibile, nuci opărite,
nuci glasate, piure de legume, piureuri de fructe,
praf de albuș, prafuri de ouă, praf de fructe,
praf de brânză, prafuri pentru supe, produse
din legume preparate, produse tartinabile din
fructe, pulpă de fructe, salate de legume, salate
aperitiv, salate preparate, semințe comestibile,
soia (pregătită), soia conservată, sosuri pe bază
de lactate, suc de lămâie de uz culinar, sucuri
de legume pentru gătit, supe, ulei de soia,
chipsuri de soia, aperitive alimentare pe bază de
soia, iaurt de soia, amestec de uleiuri vegetale
pentru uz alimentar, batoane pe bază de nuci
și semințe, băuturi pe bază de produse lactate,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază de
legume, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de alune, înlocuitori
de ouă, înlocuitori de brânză, mascarpone,
nucă de cocos preparată, polen preparat pentru
alimentație, pulpă, unt, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole precum: miere,
propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine,
fagure brut, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, alimente pe bază de ovăz
pentru consum uman, alimente preparate din
cereale, alimente preparate din ovăz, alimente
preparate din aluat, aluaturi și amestecuri din
acestea, alune trase în ciocolată, amestecuri de
făină, amestecuri de orez, amestecuri de pizza,
amestecuri de patiserie, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), aperitive (tartine), aperitive
pe bază de făină, arahide crocante, aromatice
(preparate - de uz alimentar), arome alimentare,
batoane de cereale și batoane energizante,
baghete, băuturi (arome pentru -, altele decât
uleiurile esențiale), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), biscotti,
biscuiți, biscuiți de orez, biscuiți din orez
(senbei), biscuiți sărați din orez, bomboane,
brioșe, budincă de orez, budinci, caramele,
cereale, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
chifle, chipsuri de orez, chipsuri din cereale,
ciocolată, condimente, covrigei, cozonaci, creme
pe bază de ciocolată, creme pe bază de
maioneză, deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, drajeuri dulci (nemedicinale), drojdie
și agenți de dospire, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
ecleruri, esențe folosite pentru produse de
cofetărie, esențe folosite la pregătirea mâncării
(cu excepția uleiurilor esențiale), esențe pentru
gătit, extracte de cafea, extracte de cacao
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pentru consum uman, făină, făină de orez, fidea,
floricele de porumb, foi de patiserie congelate,
fondante, frișcă (produse pentru a stabiliza -),
fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi de orez,
fursecuri, găluște de orez, garnituri de ciocolată,
glazuri dulci și umpluturi, gluten din grâu uscat,
vafe, gofre, gogoși cu gaură în mijloc, grâu
prelucrat, griș, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, hamburgeri (sandvișuri),
hârtie de orez comestibilă, ierburi conservate,
ierburi uscate, îndulcitori naturali, infuzii, altele
decât cele medicinale, înghețată, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înlocuitori ai
zahărului, înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, înlocuitori de cacao, înlocuitori de miere,
înlocuitor de cremă, jeleuri, ketchup, lapte
(cacao cu -), macaroane, lipie, maia, maioneză,
mălai, malț pentru alimentație, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din orez, mentă, uscată, migdale (produse de
cofetărie pe bază de -), mirodenii, müsli, muștar,
napolitane, orz preparat pentru consum uman,
oțet, ovăz prelucrat, ovăz și grâu presat, pâine,
panettone (cozonac italian), paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, paste alimentare
(aluaturi), paste din orez, patiserie, piper,
pișcoturi, piureuri de legume (sosuri), pizza,
plăcinte, popcorn aromat, porumb (procesat-)
pentru consum uman, praf de copt, praf de
sosuri, prăjiturele, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), praline, preparate
alimentare pe bază de cereale, preparate
aromatice (altele decât uleiurile esențiale),
preparate de condimente, preparate pe bază
de cereale, preparate pentru cremă de ouă și
lapte, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ciocolată), preparate pentru
obținerea sosurilor, preparate pentru prăjituri,
produse alimentare care conțin ciocolată
(ca principal ingredient), produse alimentare
extrudate preparate din orez, produse alimentare
fabricate din orez, produse aromatice pentru
băuturi (altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), produse de brutărie fără gluten,
produse de caramel, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de patiserie, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
profiteroluri, pudră de cacao, pudră de ciocolată,
ravioli, rizoto, rulouri umplute, salată de orez,
sendvișuri cu carne de curcan, sare, siropuri
și melasă, miere, sos de soia, soia (făină de
-), sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, sosuri pentru orez, sosuri, spaghete,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri, tablete (dulciuri), tartă de

orez, tarte, terci de orez, tiramisu, torturi, torturi
de înghețată, torturi vegane, turtă dulce, turte
din orez, umpluturi pe bază de cremă pentru
prăjituri și plăcinte, vanilie, zaharoză, orez,
orez decorticat, orez vermicelli, orez glutinos,
orez instant, orez prăjit, orez integral, orez
fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez congelat preparat cu
condimente, orez îmbogățit cu vitamine și alte
minerale, orez sub formă de cremă, cereale
pentru micul dejun din orez, ceai din orez brun
prăjit, făină de orez glutinos, făină din amidon
de orez, fidele de orez, fulgi de orez natural,
mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de orez, orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez fermentat cu malț
(koji), orez măcinat pentru consum uman, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, pulpă de orez pentru scopuri
culinare, terci din făină de orez, prăjituri din
orez zdrobit (mochi), prăjituri din orez cleios
(chapsalttock), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), amestec kheer (budincă de
orez), prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), făină pentru prepararea găluștilor din orez
glutinos, prăjitură de orez în formă de semilună
(songpyeon), prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), budincă de orez conținând
stafide și nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), găluște din orez garnisite cu pastă de
fasole dulce (ankoro), mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu
carne, pește sau legume, batoane de ovăz,
ovăz (alimente pe bază de -), mâncăruri uscate
prin înghețare în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri preparate pe bază de paste,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, făină de soia
pentru mâncare, feluri de mâncare în special
pe bază de orez, batoane de prăjitură, prăjitură
pentru micul dejun, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri, prăjituri cu cremă, amestecuri preparate
de patiserie, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri pentru gătit, sosuri
pudră, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere, alune,
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amestecuri de fructe (proaspete), amestecuri
de semințe sălbatice, arahide neprelucrate,
arahide proaspete, caise neprelucrate, cereale
brute, cereale neprelucrate pentru consum,
cereale neprocesate, malțuri și cereale
neprocesate, cireșe (neprelucrate), citrice,
coacăze roșii proaspete, coacăze negre
proaspete, curmale neprelucrate, fructe crude,
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, fructe
și legume proaspete, grâu, lămâi proaspete,
legume crude, legume proaspete, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete pentru salată, semințe de
legume, mei nepreparat, mere neprelucrate,
mere proaspete, migdale (fructe), nuci, orez
neprelucrat, orez nedecorticat, orz, ovăz,
pepeni proaspeți, pere proaspete, piersici
proaspete, piersici neprelucrate, polen de
albine (neprocesat), portocale, porumb, quinoa
nepreparată, rodii, salată verde, salate verzi,
zmeură proaspătă, semințe neprocesate,
semințe germinate, semințe naturale, semințe de
plantat, semințe brute și neprelucrate, semințe
pentru agricultură, semințe pentru horticultură,
semințe de fructe, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe pentru culturi
de plante erbacee, semințe neprocesate de
uz agricol, plante și roadele proaspete ale
acestora, produse agricole brute și neprocesate,
produse de acvacultură brute și neprelucrate,
produse forestiere brute și neprocesate, produse
horticole brute și neprocesate, ierburi (plante),
plante comestibile naturale (neprelucrate),
dovleci, rădăcini de uz alimentar, verdețuri
ecologice, proaspete, mei italian (părâng)
nepreparat, tărâțe de grâu, nuci de cocos,
ciuperci proaspete, trufe proaspete (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 05329
(151) 04/08/2022
(732) PURE DENT S.R.L., STR.I.B

DELEANU NR. 6, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, 440014,
SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PURE DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 6027),
gri (RAL 7047)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2022 05330
(151) 04/08/2022
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O.,

LEGIONÓW 37, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

TEDI Și Prietenii Naturii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.01.16; 01.03.06

(591) Culori revendicate:rosu, maro, verde,
galben, portocaliu

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri din
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────

(210) M 2022 05331
(151) 04/08/2022
(732) SPORTS EVENTS CONCEPT SRL,

STR. BUREBISTA 12/16, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, 540259,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
360 Video Booth Mures

(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) M 2022 05332
(151) 04/08/2022
(732) KERS STAR SRL, STR. DECEBAL,

BL. 9, SC. B, ET. 2, AP. 34,
JUDETUL ALBA, ZLATNA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

keRs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02

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

4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, ceară
(industrială), ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, felinare (lumânări), parafină.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, fierărie, articole mici din armătură
metalică, containere din metal pentru depozitare
sau transport, cutii din metal comun, închizători
metalice pentru cutii, bronzuri pentru pietre
funerare/monumente de bronz pentru morminte,
bronzuri (piese de artă), busturi din metal comun,
figurine din metal comun/statuete din metal
comun, cripte metalice funerare, crucifixuri din
metale comune, altele decât bijuteriile, mânere,
tăblii şi zăvoare metalice, fitinguri metalice,
fitinguri metalice pentru sicrie, feronerie/articole

metalice, de mică dimensiune, garduri metalice
pentru morminte, monumente metalice pentru
morminte, cavouri metalice, stele funerare
metalice, plăci metalice pentru morminte/plăcuţe
funerare metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuţe memoriale din metal, etichete metalice,
cupe comemorative din metal comun.
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, sau imaginii sau datelor, suporturi
magnetice de stocare a datelor, date
stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, suporturi de înregistrare digitale,
cititoare de coduri de bare, programe
de calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, programe de operare
pe calculator, înregistrate, software pentru
dezvoltarea de aplicaţii, componente software
pentru calculator, înregistrate, aplicaţii software,
aplicaţii mobile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
telefoane mobile, rame foto digitale, semne
digitale, fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, etichete electronice pentru
produse, publicaţii electronice, descărcabile,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
circuite integrate, carduri cu circuite integrate
(carduri inteligente)/carduri inteligente (carduri
cu circuite integrate), emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, unităţi flash usb.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, pietre funerare
şi cavouri, nemetalice, împrejmuiri pentru
morminte sau cavouri, nemetalice/împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, cripte funerare,
nemetalice, statuete, busturi şi piese de
artă din piatră, ciment sau marmură,
plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, stele funerare, nemetalice,
ornamente din piatră, pietre de mormânt/
pietre funerare, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice.
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, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, sicrie, fitinguri pentru sicrie, nemetalice,
garniture nemetalice pentru sicrie, mobilier
bisericesc, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, mânere şi
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zăvoare nemetalice, urne funerare, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, ghirlande artificiale, brasarde/
banderole de braţ (accesorii de îmbrăcăminte),
cordoane pentru ornamente.
31. Plante şi flori naturale, plante şi flori, uscate,
pentru decorare, coroane din flori naturale,
coroane funerare.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
închirierea spaţiului publicitar, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, actualizarea
materialelor de publicitate, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, publicitate cu
plata per click, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, dezvoltarea de concepte
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, desfășurarea de evenimente
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
strângere la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri cuprinse în clasele: 4, 6, 9,
19, 20, 24, 26, şi 31, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor

de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.
42. Design industrial, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, stocarea electronică a datelor,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, software ca serviciu (saas),
filigranare digitală (watermarking), servicii de
grafică digitală.
44. Aranjamente florale, realizarea coroanelor.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
activităţi funerare, organizarea ceremoniilor
funerare, consiliere în perioada de doliu,
organizarea întâlnirilor religioase, consultanţă
spirituală, servicii de cosmetică funerară.
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