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Cereri Mărci publicate în 14/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03808 06/06/2022 S.C. REBDAV SZAVUY S.R.L. Ciorbe cu Gust

2 M 2022 03917 06/06/2022 INTERTOY ZONE SRL Diego

3 M 2022 03918 06/06/2022 MIRELA HORUMBĂ Descoperă puterea minții tale

4 M 2022 03920 06/06/2022 OLTENIA SPORT SRL BEER TO GO

5 M 2022 03921 06/06/2022 OLTENIA SPORT BEER 2 GO

6 M 2022 03922 06/06/2022 S.C. AMBIENTAL ACCENT
S.R.L.

IVF IVAPEFUME

7 M 2022 03923 06/06/2022 TIESSA COLLECTION SRL Tiessa

8 M 2022 03924 06/06/2022 ASOCIAȚIA CENTRUL
CULTURAL EUROPEAN
PENTRU EDUCAȚIE PRIN
ARTĂ ȘI CULTURĂ EDUC-ART

PRIGORIA

9 M 2022 03925 06/06/2022 MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA PAM Beach Resort

10 M 2022 03927 06/06/2022 SOLO CAFFE AUTOMATE SRL ONE

11 M 2022 03928 06/06/2022 ATI OFFICE SUPPORT SRL ATI CONSULTANTS Making It
Easy for You

12 M 2022 03929 06/06/2022 BERE SADU SRL BERE GREWELN

13 M 2022 03930 06/06/2022 GREAT2TAKE GROUP SRL UNCLE MUSHU

14 M 2022 03932 06/06/2022 UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI

atraPROTECT

15 M 2022 03933 06/06/2022 DELUXE MEDICRAFTS MC

16 M 2022 03934 06/06/2022 BANCA NATIONALA A
ROMANIEI

BNR Banca Nationala a
Romaniei

17 M 2022 03935 06/06/2022 BANCA NATIONALA A
ROMANIEI

NBR National Bank of Romania

18 M 2022 03936 06/06/2022 ABILITY TRADE SRL Frenesia

19 M 2022 03937 06/06/2022 CARMEN-MARIA RACOLŢA Carmen de la Salciua

20 M 2022 03938 06/06/2022 SC OUDIYA SRL kidilo

21 M 2022 03939 06/06/2022 SC PARTY YUN SRL Party Yun

22 M 2022 03940 06/06/2022 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL Pansi

23 M 2022 03941 06/06/2022 GHEORGHE-MARIUS VERDESI Ro-mâncă

24 M 2022 03942 06/06/2022 HERSONES-AGRO SRL DRAGON FIRE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 03946 06/06/2022 ELPA PRODUCTION GRUP

S.R.L.
ELPA

26 M 2022 03947 06/06/2022 ENTERTAINMENT BUSINESS
DEVELOPMENT (EBD) SRL

27 M 2022 03948 06/06/2022 ENTERTAINMENT BUSINESS
DEVELOPMENT (EBD) SRL

TRICKSHOT

28 M 2022 03949 06/06/2022 WE EAT S.R.L. Ave Forchetta

29 M 2022 03950 06/06/2022 BLACK PEARL MANAGEMENT
SRL

KONG

30 M 2022 03951 06/06/2022 ROMPREST SERVICII
INTEGRATE SRL

Your property is our job!

31 M 2022 03953 07/06/2022 CAMERA DE COMERȚ ȘI
INDUSTRIE MARAMUREȘ

AUTO SHOW MARAMUREŞ

32 M 2022 03954 07/06/2022 GANDUL MEDIA NETWORK
SRL

NAȚ1OONALA

33 M 2022 03955 07/06/2022 XARA ART PLACE S.R.L. Co place

34 M 2022 03956 07/06/2022 ASOCIAŢIA CULTURALĂ VIVA
LA MUSICA

Vivat Copilăria pe Tărâmul
Minunilor

35 M 2022 03957 07/06/2022 BOGDAN DINU HYDRO POWER PACK

36 M 2022 03958 07/06/2022 BEAUTY PET SHOP SRL fericire de la cap la coadă

37 M 2022 03959 07/06/2022 WOW LUXURY FASHION MAGMATIK THE PROFOUND
SIDE OF LUXURY

38 M 2022 03960 07/06/2022 DINASTIA LUX SRL Dinastia Lux

39 M 2022 03961 06/06/2022 UNIQUA ASIGURARI SA LIVING BETTER TOGETHER

40 M 2022 03962 07/06/2022 GEORGIAN VIOREL CIUGULEA Denis Râmniceanu

41 M 2022 03963 07/06/2022 SC VETRO DESIGN SRL above us is only the rainbow

42 M 2022 03964 07/06/2022 VASILE CIOROGAR HANUL Ana Lugojana since
1972

43 M 2022 03965 07/06/2022 I LOVE ICE S.R.L.
GHEORGHE DRĂGOI

SOUP and grill

44 M 2022 03966 07/06/2022 IVOFLAS IMPEX SRL BestPark

45 M 2022 03967 07/06/2022 RĂZVAN-GEORGE MĂRĂCINE MAHONY

46 M 2022 03968 07/06/2022 RĂZVAN-GEORGE MĂRĂCINE TAKE NOTES

47 M 2022 03969 07/06/2022 ALINA - SIMONA BRIȘCAN SIMONA BRIȘCAN

48 M 2022 03971 07/06/2022 MECATES BRASOV SRL Mecates

49 M 2022 03972 07/06/2022 GREENLIX SRL Mousse HOME MADE Cookies
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2022 03973 07/06/2022 SC VETRO DESIGN SRL PRIMA

51 M 2022 03974 07/06/2022 MARIUS CHINA harmony dreams

52 M 2022 03975 07/06/2022 MARIUS CHINA FESTI KIDS

53 M 2022 03977 07/06/2022 MARIUS CHINA TOP MANELE

54 M 2022 03978 07/06/2022 MARIUS CHINA BALKANIKA TV

55 M 2022 03979 07/06/2022 MARIUS CHINA HOOD FAMOUS

56 M 2022 03980 07/06/2022 HULDRA BOHO FOREST S.R.L. BOHO

57 M 2022 03981 07/06/2022 LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

IFLC festivalul international de
limba si cultura Romania

58 M 2022 03982 07/06/2022 S.C. ARCADIA POLICLINIC
S.R.L.

ARCADIA CLINICĂ VIRTUALĂ

59 M 2022 03983 07/06/2022 LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

firSTep Science, Tehnology and
Design Fair

60 M 2022 03984 07/06/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one MANAGEMENT

61 M 2022 03985 07/06/2022 ROKAPPA GREEN SOLUTIONS
SRL

Work Art Deco Reflection of you.

62 M 2022 03986 07/06/2022 SC DESERTA SRL STONE

63 M 2022 03987 07/06/2022 GRAIN TRIP BAKERY SRL GRAIN TRIP BREADS OF THE
WORLD

64 M 2022 03988 07/06/2022 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

CO

65 M 2022 03989 07/06/2022 S.C. ARCADIA HOSPITAL
S.R.L.

ARCADIA SPITAL VIRTUAL

66 M 2022 03990 07/06/2022 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

cetatea oradea

67 M 2022 03991 07/06/2022 COSMIN CRISTIAN VASILE BUCHAREST ARBITRATION
DAYS BarD

68 M 2022 03992 07/06/2022 BOGDAN-ALEXANDRU
IONAȘCU

farmacia de urgență clinica
Revial

69 M 2022 03993 07/06/2022 S.C. CASUAL
ENTERTAINMENT S.R.L

Gipsy Casual
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(210) M 2022 03808
(151) 06/06/2022
(732) S.C. REBDAV SZAVUY S.R.L.,

STR. AVRAM IANCU, 151C, BL.7,
SC.B, ET.3, AP.14, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, 500068, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Ciorbe cu Gust

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

43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de restaurant cu servire
la pachet, asigurarea de hrană și băuturi

───────

(210) M 2022 03917
(151) 06/06/2022
(732) INTERTOY ZONE SRL,

STR.CAMINULUI, NR 6, SECTOR
2, BUCURESTI, 021472, ROMANIA

(540)

Diego

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.05;
29.01.06

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

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2022 03918
(151) 06/06/2022
(732) MIRELA HORUMBĂ, CALEA

MOȘILOR 189, BL. 1, SC. A, ET. 4,
AP. 15, SECTOR 2, BUCURESTI,
020857, ROMANIA

(540)
Descoperă puterea minții tale

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03920
(151) 06/06/2022
(732) OLTENIA SPORT SRL, STRADA

AMARADIA, NR. 48A, 200157, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

BEER TO GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

clase:
32. Bere, bere blondă, bere brună, bere și
produse de bere, bere fără alcool, bere cu
conținut caloric scăzut, bere cu aromă de cafea,
bere neagră (cu malț prăjit), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
din malț, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi cu suc de struguri,
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu suc de legume,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi nealcoolice fără malț (altele

decât cele de uz medical), sucuri, sucuri
carbogazoase, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe gazoase, sucuri de ginseng roșu
(băuturi), amestec de sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, suc de grepfrut, suc de
rodii, suc de mango, suc de portocale, suc de
pepene galben, suc de pepene verde, limonadă
siropuri pentru limonadă, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor
pe bază de zer, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, apă (băuturi), apă
potabilă, apă tonică, apă îmbuteliată, apă
minerală, apă minerală carbogazoasă, apă
minerală aromatizată.

───────

(210) M 2022 03921
(151) 06/06/2022
(732) OLTENIA SPORT, STR.

AMARADIA, NR. 48A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200157, DOLJ,
ROMANIA

(540)

BEER 2 GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01
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(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Acid succinic.
29. Sucuri de legume pentru gătit, fructe
preparate, fructe confiate, fructe conservate,
fructe, gătite, fructe feliate, fructe aromatizate,
fructe tăiate, fructe fermentate, fructe coapte,
carne, carne și produse din carne, mâncare
gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui prăjită fâșii și pastă de
ardei iute fermentat (dak-galbi), alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), carne
de vită tăiată și condimentată, friptă la grătar
(bulgogi), bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, carne de porc
gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de vită
gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), burgeri
din legume, cârnați, cârnați knackwurst, cârnați
afumați, cârnați vegetali, cârnați butifarra, cârnați
cruzi, cârnați în aluat, cârnați chorizo, cârnați de
pește, sosuri de brânză.
30. Cafea, cafea măcinată, cafea aromată,
cafea decafeinizată, boabe de cafea, cafea
cu ciocolată, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, sosuri, sosuri de fructe, sosuri
pentru gătit, sosuri pentru orez, sosuri pentru
mâncare, sosuri pentru salate, sosuri de carne,
sosuri pentru înghețată, sosuri pentru spaghetti,
siropuri aromatizate, siropuri de glucoză de
uz alimentar, siropuri de ciocolată pentru
prepararea băuturilor pe bază de ciocolată,
gheață comestibilă, gheață comestibilă, gheață
alimentară, cuburi de gheață, gheață pentru
răcire, cafea cu gheață.
31. Fructe proaspete.
32. Bere, bere blondă, bere brună, bere și
produse de bere, bere fără alcool, bere cu
conținut caloric scăzut, bere cu aromă de cafea,
bere neagră (cu malț prăjit), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi nealcoolice, băuturi

carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
din malț, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi cu suc de struguri,
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu suc de legume,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi nealcoolice fără malț (altele
decât cele de uz medical), sucuri, sucuri
carbogazoase, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe gazoase, sucuri de ginseng roșu
(băuturi), amestec de sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, suc de grepfrut, suc
de rodii, suc de mango, suc de portocale,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
siropuri pentru limonadă, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor
pe bază de zer, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, apă (băuturi), apă
potabilă, apă tonică, apă îmbuteliată, apă
minerală, apă minerală carbogazoasă, apă
minerală aromatizată.
33. Băuturi alcoolice energizante, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi alcoolice aperitiv, bitter, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, băuturi
alcoolice pe bază de ceai, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice carbonatate, cu
excepția berii, băuturi alcoolice distilate pe bază
de cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât cele bazate pe bere.

───────
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(210) M 2022 03922
(151) 06/06/2022
(732) S.C. AMBIENTAL ACCENT

S.R.L., SAT PITEASCA, STR.
REVOLUTIEI, NR.121, CAMERA
3, JUDETUL ILFOV, COMUNA
GANEASA, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IVF IVAPEFUME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
portocaliu, negru, mov, maro

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

34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), tutun de țigarete, țigări, țigarete,
trabucuri și alte articole pentru fumători
gata de utilizare, țigări cu filtru, țigarete,
cigarillos (tip de trabuc de dimensiuni reduse),
tigări electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, cutii pentru
țigări electronice, huse pentru țigări electronice,
cartuşe înlocuibile pentru țigări electronice,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,

seturi pentru fumători de țigări electronice,
cartușe cu reîncărcare pentru țigările electronice,
soluții lichide pentru utilizare în țigări electronice,
gudron din tutun destinat utilizării în țigări
electronice, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub
formă lichidă pentru reumplerea cartușelor de
țigări electronice, soluții de nicotina lichidă
pentru utilizare în țigări electronice, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru utilizare
în țigări electronice, cartușe vândute pline
cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, arome pentru tutun, aerosoli
inhalabili și substanțe-suport pentru aceștia
pentru a fi utilizate în narghilele, tutun de
mestecat , mu'assel (tutun pentru narghilea),
plante pentru fumat, produse din tutun, substanțe
pentru a fi inhalate cu ajutorul narghilelelor,
în special arome, tutun, tutun cu arome,
înlocuitori de tutun, înlocuitori de tutun nu pentru
uz medical, tutun neprelucrat, tutun pentru
narghilea, tutun și înlocuitori de tutun, tutun
frunze, articole pentru uz cu tutun, brichete
pentru fumători, recipiente și umidificatori pentru
tutun, capete de țigarete, dispozitive de tăiat
țigarete, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, etuiuri pentru trabucuri,
dispozitive pentru încălzirea înlocuitorilor de
tutun în scopul inhalării, filtre de pipă, filtre
de trabuc, filtre de tutun, foițe pentru țigarete,
râşniţe pentru tutun, pipe electronice, pipe
mentolate, produse din tutun pentru a fi încălzite,
portțigarete pentru țigarete, portțigarete din
metale prețioase, pipe, pipe asiatice lungi
pentru tutun (kiseru), pipe de tutun, din metale
prețioase, pipe de tutun, nu din metale prețioase,
narghilele, narghilele electronice, huse pentru
pipe, hârtie de filtru pentru țigări, tuburi de
țigară, țevi de pipă, portțigarete pentru țigări
de foi , tuburi de țigarete din foiță, cu filtru,
suporturi pentru țigarete electronice, suporturi
pentru pipe (articole pentru fumători), cutii cu
umiditate constantă pentru păstrarea țigărilor
de foi, cutii cu umiditate constantă pentru
trabucuri, cutii din metale neprețioase pentru
pipe, cutii pentru trabucuri, distribuitoare de tutun
de prizat, recipiente de tutun, săculețe pentru
pipe, butucel de pipe, dispozitive de curățat
pipe de tutun, suporturi pentru pipe de tutun,
pipe pentru fumat înlocuitori de tutun mentolați,
țigarete electronice, brichete pentru țigarete,
trabucuri electronice, vaporizatoare orale pentru
fumători, vaporizatoare pentru țigarete fără
fum, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive electronice pentru inhalarea
de aerosoli cu nicotină, inhalatoare folosite
ca alternativă la țigările tradiționale, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
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din glicerină vegetală, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din propilen glicol,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
arome chimice sub formă lichidă folosite pentru
a reîncărca cartușele de ăigări electronice.

───────

(210) M 2022 03923
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(732) TIESSA COLLECTION SRL,

STRADA MARGELELOR, NR. 27,
AP. 10, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Tiessa

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

17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi
și furtunuri flexibile, nu din metal, accesorii
(nemetalice) pentru țevi flexibile, acoperiri
pentru furtunuri, armături nemetalice pentru
conducte de aer comprimat, armături nemetalice
pentru conducte, articole de cauciuc folosite
la conectarea tuburilor, articole din cauciuc
folosite la etanșarea tuburilor, articole din
cauciuc folosite la etanșarea țevilor, articole
din cauciuc pentru conectarea țevilor, articole
gonflabile pentru etanșarea conductelor pentru
a permite sudarea, articole gonflabile pentru
etanșarea conductelor pentru a permite tăierea,
bandaje pentru furtunuri, benzi pentru etanșarea
filetelor de țevi, bucșe nemetalice pentru
conducte, cămăși (de izolare) pentru țevi,
cămăși izolante pentru conducte industriale,
clapete din cauciuc, cleme de cauciuc
pentru țevi, cleme pentru țevi, din cauciuc,
coliere din cauciuc pentru fixarea conductelor,
compoziții chimice pentru căptușirea conductelor
pentru prevenirea scurgerilor, compoziții chimice
pentru căptușirea conductelor pentru repararea
scurgerilor, compoziții chimice pentru îmbinarea
și etanșarea racordurilor de conducte, compoziții
pentru etanșarea țevilor, compuși de călăfătuire
folosite la prevenirea scurgerilor din conducte,
compuși de călăfătuire pentru etanșarea filetelor
de țevi, cămăși (izolante) pentru rezervoare,
căptușeli de cauciuc pentru conducte, căptușeli
de cauciuc pentru tuburi, căptușeli din cauciuc
sintetic pentru conducte, căptușeli din cauciuc
sintetic pentru tuburi, compuși de îmbinare a

țevilor pentru prevenirea scurgerilor, compuși
pentru îmbinarea de țevi pentru etanșarea
filetelor de țevi, compuși pentru îmbinarea
țevilor pentru fisuri, compuși pentru îmbinarea
țevilor pentru prevenirea ruginii, conducte din
cauciuc siliconic, conducte flexibile de plastic
destinate utilizării la țevării, conducte flexibile
din cauciuc siliconat întărit cu material, conducte
flexibile din cauciuc întărit cu material sintetic,
conducte flexibile nemetalice, conducte izolate
nemetalice, conducte izolatoare nemetalice,
conducte semirigide nemetalice folosite cu
lichide sub presiune, conducte subterane
nemetalice, conectori nemetalice pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
pentru conducte (nemetalice) pentru liniile de
carburant, coturi nemetalice pentru conducte,
coturi nemetalice pentru țevi rigide, cuplaje
(nemetalice) folosite împreună cu furtunurile
de mare presiune, cuplaje (nemetalice) pentru
conducte flexibile, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, cuplaje din cauciuc pentru tuburi, cuplaje
din cauciuc pentru țevi, cuplaje nemetalice
folosite împreună cu furtunurile, cuplaje
nemetalice pentru furtunuri de incendiu, cuplaje
nemetalice pentru țevi rigide, cuplaje și îmbinări
nemetalice pentru țevi, dispozitive de etanșare
nemetalice pentru conducte, dispozitive de
etanșare pentru îmbinări între țevi, distanțiere
de țevi nemetalice, extensiuni nemetalice
pentru conducte, extensiuni nemetalice pentru
conducte (piese de țevi de apă rigide), fitinguri
nemetalice pentru țevi, fitinguri pentru furtunuri
(nemetalice), fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice, fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice (piese pentru țevi de apă rigide),
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
furtun cu cot cu flanșă, furtun flexibil din
bumbac cu plasă de sârmă, furtun flexibil din
cânepă cu inserții de sârmă, furtun flexibil
din cânepă cu plasă de sârmă, furtun flexibil
din materiale plastice cu inserții de sârmă,
furtun flexibil din materiale plastice cu plasă de
sârmă, furtun flexibil din plastic, furtun flexibil
nemetalic realizat din clorură de polivinil, furtun
microporos nemetalic folosit în agricultură, furtun
microporos nemetalic folosit în horticultură,
furtun semifabricat, furtun întărit cu fibră de
sticlă pentru căptușirea structurilor în formă
de canal, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri confecționate din cauciuc, furtunuri
confecționate din materiale textile, furtunuri
de aer, furtunuri de aer condiționat, furtunuri
de apă de uz casnic, furtunuri de apă din
cauciuc, furtunuri de apă din material textil,
furtunuri de apă din plastic, furtunuri de apă
pentru grădină, furtunuri de apă pentru irigații,
furtunuri de cauciuc, furtunuri de conectare
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pentru injectoare de vehicule, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
de mare presiune din material textil, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de radiator
nemetalice, furtunuri din cauciuc, furtunuri din
cauciuc de uz agricol, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtunuri din
materiale textile, furtunuri flexibile din bumbac
cu inserții de sârmă, furtunuri flexibile din
cauciuc, furtunuri flexibile din cauciuc întărite cu
materiale textile sintetice, furtunuri flexibile din
materiale plastice, furtunuri flexibile din silicon
întărite cu materiale textile, furtunuri flexibile
nemetalice din cauciuc ranforsat cu cordoane,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, furtunuri flexibile
nemetalice din cauciuc întărite cu sârmă,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc sintetic, furtunuri flexibile nemetalice
realizate din materiale textile, furtunuri flexibile
pentru folosirea la irigații, furtunuri flexibile
pentru transportul lichidelor, furtunuri flexibile
preizolate îmbinate (nemetalice), furtunuri
flexibile preizolate îmbinate (nemetalice) folosite
la motoarele vehiculelor, furtunuri flexibile
realizate din cauciuc, furtunuri flexibile realizate
din materiale polimerice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice din plastic, furtunuri
(nemetalice) pentru ambarcațiuni, furtunuri
hidraulice (nemetalice, altele decât piesele
sistemelor de vehicule hidraulice), furtunuri
industriale din cauciuc, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de cuplare pentru
radiatoarele vehiculelor, furtunuri nemetalice de
presiune, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri nemetalice pentru păcură, furtunuri
nemetalice pentru radiatoarele vehiculelor,
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri pentru
aer, nu din metal, furtunuri pentru semințe
(nemetalice), furtunuri pentru unelte pneumatice,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri întărite
cu fibre de sticlă, furtunuri realizate din materiale
textile țesute, căptușite cu elastomer, furtunuri
reglabile nemetalice, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru conducte, garnituri de
etanșare pentru conducte, garnituri nemetalice
pentru țevi de aer comprimat flexibile, inele din
cauciuc folosite ca racorduri de etanșare pentru
țevi, inele impermeabile pentru instalațiile de țevi,
izolare pentru țevi, izolație pentru țevi, izolație
pentru țevi flexibile din plastic, izolări pentru țevi
și rezervoare subterane, joncțiuni pentru țevi
(nemetalice), îmbinări pentru țevi (nemetalice),
învelișuri din cauciuc pentru țevi, folosite pentru
protecție, învelișuri pentru țevi, folosite la izolare,
manșoane de cuplare nemetalice pentru tuburi,

manșoane de cuplare nemetalice pentru țevi,
manșoane de identificare din cauciuc pentru
conducte, manșoane de identificare din cauciuc
pentru țevi, manșoane de identificare din plastic
pentru conducte, manșoane de identificare
din plastic pentru țevi, manșoane de suport
pentru țevi (cauciuc), manșoane nemetalice
pentru furtunuri, manșoane nemetalice pentru
țevi, manșoane pentru coloane de stabilizare
(nemetalice) pentru prăjini de foraj, manșoane
pentru țevi, masticuri de etanșare pentru țevi,
piese nemetalice de îmbinare pentru furtunuri,
furtunuri din pânză de in, racorduri, racorduri
cu cot (nemetalice) pentru conducte flexibile,
racorduri de țeavă nemetalice, racorduri de țevi
compuse în principal din plastic, racorduri de
țevi nemetalice, racorduri de țevi nemetalice
(piese de țevi de apă rigide), racorduri
nemetalice pentru furtun, racorduri nemetalice
pentru tuburi, racorduri nemetalice pentru
țevi, racorduri nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
racorduri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
țevi de racordare pentru radiatoare de vehicule,
seturi de garnituri pentru supape, furtunuri de
stropit, supape antiretur din cauciuc, supape
de cauciuc sintetic, supape din cauciuc sau
fibră vulcanizată (cu excepția componentelor de
mașini), supape din fibră vulcanizată, suporturi
pentru țevi izolate, tub de cauciuc pentru
extremitatea cablurilor, țevi confecționate din
cauciuc pentru autovehicule, țevi confecționate
din material flexibil sintetic, țevi din plastic izolate
termic, țevi din plastic pentru autovehicule,
țevi flexibile din plastic destinate utilizării la
țevării, țevi flexibile din plastic pentru transportul
gazelor naturale, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, țevi pentru stropire (nemetalice),
țevi pentru stropit (udat), tub de cauciuc
pentru înnădirea cablurilor, tub termoplastic
retractabil la cald pentru gestionarea firelor
electrice, tuburi (nemetalice) pentru irigație,
tuburi (nemetalice) pentru stropire cu apă,
tuburi de furtun din cauciuc, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, tuburi din nailon,
tuburi flexibile (nemetalice) pentru transportul
lichidelor, tuburi flexibile (nemetalice) pentru
transportul mediilor gazoase, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, tuburi flexibile
pentru izolare, tuburi microporoase nemetalice
folosite în agricultură, tuburi microporoase
nemetalice folosite în arboricultură, tuburi
microporoase nemetalice folosite în horticultură,
tuburi și țevi din cauciuc, valve din cauciuc
sau din fibre vulcanizate, agenți de etanșare
elastomerici sub formă de paste extrudabile
pentru îmbinări, agenți de etanșare folosiți în
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industria construcțiilor, agenți de etanșare pentru
industria construcțiilor, ambalaje interioare
de protecție din azbest, ambalaje interioare
de protecție din cauciuc, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), articole confecționate din
cauciuc pentru etanșare, articole confecționate
din cauciuc sintetic pentru etanșare, articole
gonflabile pentru etanșarea camerelor închise
pentru a permite sudarea, articole gonflabile
pentru etanșarea camerelor închise pentru a
permite tăierea, bandă adezivă utilizată cu sticlă
izolată, bandă pentru îmbinare de țevi, benzi
adezive pentru sigilarea cartoanelor pentru uz
industrial sau comercial, benzi de etanșare
confecționate din cauciuc, benzi de etanșare
confecționate din cauciuc sintetic, benzi de
etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, benzi de etanșare din mastic
bituminos metalizate (altele decât cele pentru
construcții), benzi de etanșare nemetalice, benzi
de etanșare pentru țevi de ventilație, benzi de
mastic preformate, benzi din aluminiu pentru
etanșarea de conducte pentru încălzire, benzi
impermeabile (nemetalice) pentru ferestre, benzi
impermeabile (nemetalice) pentru uși, benzi
pentru umplerea golurilor, benzi prefabricate
pentru etanșarea marginilor chiuvetelor, benzi
prefabricate pentru etanșarea marginilor căzilor,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, benzi profilate din
cauciuc folosite ca garnituri de etanșare la
fabricarea ferestrelor, benzi profilate din cauciuc
folosite ca garnituri de etanșare la fabricarea
ușilor, benzi profilate din cauciuc folosite ca
garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, benzi profilate din
cauciuc folosite ca garnituri de etanșare
împotriva pătrunderii aerului, pentru uși, benzi
profilate sub formă de cauciuc spongios folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru uși, bumbac de etanșare,
burleți ermetici confecționați din cauciuc, burleți
ermetici confecționați din cauciuc spongios,
burleți pentru etanșare nemetalici, călăfătuire,
materiale pentru călăfătuire, căptușeli pentru
conducte (nemetalice), dopuri din cauciuc,
cauciuc expandat cu pori închiși pentru rosturi
de etanșare, cepuri din cauciuc (dopuri), chit,
chit de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, compoziții chimice pentru obturarea
scurgerilor, compoziții chimice pentru prevenirea
scurgerilor, compoziții din mastic pentru etanșare
și îmbinare, compus de etanșare pentru garnituri
folosite în industria automobilistică, căptușeli
pentru țevi (nemetalice) pentru etanșarea țevilor,
compus pentru îmbinare de țevi, compuși adezivi
de călăfătuire, compuși adezivi de etanșare,

compuși de cauciuc siliconic pentru izolarea
îmbinărilor, compuși de călăfătuire, compuși de
călăfătuire pentru etanșarea fisurilor, compuși
de etanșare (mastic), compuși de etanșare cu
filet, compuși de etanșare nemetalici pentru
îmbinări, compuși de etanșare pentru oprirea
scurgerilor din rezervoarele de petrol (alții
decât cei chimici), compuși izolatori, compuși
maleabili pentru utilizare la îmbinare și etanșare,
compuși pentru etanșarea rosturilor, compuși
pentru umplerea îmbinărilor, compuși pentru
îmbinare, compuși pentru îmbinare de plăci
de ghips, compuși pentru îmbinare de țevi,
dispozitive de etanșare capsulate nemetalice,
dispozitive de etanșare din material elastomeric
pentru pistoane, dispozitive de etanșare din
plastic, dispozitive de etanșare din plastic pentru
pistoane, dispozitive de etanșare impermeabile
sub formă de calafat, dispozitive de etanșare
împotriva agenților atmosferici (nemetalice),
dispozitive de etanșare în v (nemetalice),
dispozitive de etanșare în combinații, dispozitive
de etanșare impermeabile (nemetalice) pentru
uși, dispozitive de etanșare nemetalice,
dispozitive de etanșare nemetalice pentru
cabluri, dispozitive de etanșare nemetalice
pentru pistoane, dispozitive de etanșare pentru
arbori rotativi nemetalici, dispozitive de etanșare
pentru repararea scurgerilor din sistemele de
răcire a apei, dispozitive pentru reținerea
curenților de aer pentru ferestre, dispozitive
pentru reținerea curenților de aer pentru uși,
dopuri din cauciuc, dopuri din cauciuc (pentru
recipiente de ambalare industrială), dopuri
din cauciuc folosite în fabricație, dopuri din
cauciuc pentru sticle, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, materiale de etanșare, fibre de plastic
folosite la fabricarea căptușelilor, fibre de
plastic folosite la fabricarea garniturilor, fibre
de plastic folosite la fabricarea garniturilor
de etanșare, foi de cauciuc pentru etanșare,
garnituri, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de azbest pentru pistoane, garnituri de
azbest pentru supape, garnituri de etanșare,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de etanșare
axiale (nemetalice), garnituri de etanșare de
grafit pentru pompe, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșare de
uz industrial, garnituri de etanșare (nemetalice)
folosite la recipiente sub presiune placate cu
sticlă, garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
acumulatoare de lichid cu piston, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
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de etanșare (nemetalice) pentru autoclave
sau oale sub presiune, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru conducte de gaz, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de lichide, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru reducerea frecării
metalelor, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru rezervoare de stocare cu capac plutitor,
garnituri de etanșare din grafit pentru pompe,
îmbinări și supape, garnituri de etanșare din
grafit pentru supape, garnituri de etanșare
hidraulice, garnituri de etanșare nemetalice
(altele decât cele pentru vapoare), garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipientele
sub presiune emailate, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru ansambluri de guri de
vizitare, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de gaze, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru suspensii
pneumatice, garnituri de etanșare nemetalice
pentru ferestre, garnituri de etanșare sub formă
de foi, garnituri de etanșare sub formă de
inele, garnituri de etanșeizare folosite ca izolații
impermeabile, garnituri de protecție pentru
bruiaje electromagnetice, garnituri nemetalice,
garnituri pentru automobile, garnituri pentru
bare, garnituri pentru camioane, garnituri pentru
etanșarea îmbinărilor, garnituri pentru fluide,
garnituri pentru guri de acces, garnituri pentru
schimbătoare de căldură, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri
pentru vehicule comerciale, garnituri pentru
îmbinări la pavaje, garnituri pentru îmbinări,
garnituri torice, inele de etanșare, inele
de etanșare nemetalice, inele de etanșare
nemetalice pentru axe radiale, inele de etanșare
pentru racorduri de conducte (nemetalice),
inele de etanșare pentru racorduri de furtunuri
(nemetalice), inele de etanșeizare, inele pentru
etanșare, izolații cu funcții de etanșare
pentru protecție termică, izolații din cauciuc
pentru îmbinări, izolații ignifuge, izolații pentru
sudurile din caroseria vehiculelor, mastic pentru
etanșarea rosturilor, material adeziv și compus
de călăfătuire, material de etanșare din cauciuc
pentru călăfătuire și lipire, material de garnituri,
materiale de etanșare adezive pentru uz general,
materiale de etanșare din cauciuc siliconic,
materiale de etanșare din silicon pentru uz
general, materiale de etanșare elastomerice
impermeabile la gaze, învelișuri din rășini
sintetice rezistente la uleiuri pentru etanșarea
suprafeței, materiale de etanșare elastomerice
impermeabile la lichide, materiale de etanșare
elastomerice impermeabile la vapori, materiale
de etanșare pentru capacele rosturilor de

dilatație, materiale de etanșare pentru clădiri,
materiale de etanșare pentru îmbinări în
construcții, materiale de izolare cu vid,
materiale de izolare împotriva curenților de aer
confecționate din benzi de cauciuc, materiale de
izolare împotriva curenților de aer sub formă de
burleți, materiale de umplere izolante, materiale
de umplere pentru formarea de dispozitive de
etanșare, materiale de umplutură pentru rosturi
de expansiune pentru pavaje, materiale de
umplutură pentru rosturi de expansiune pentru
poduri, membrane de etanșare nemetalice,
materiale pentru etanșare și izolare, peliculă
din poliuretan pentru utilizarea la etanșarea și
izolarea clădirilor, peliculă poliuretanică utilizată
pentru etanșare și izolare, producție de protecție
antirugină, produse de etanșare adezive folosite
pentru acoperișuri, produse de etanșare cu
silicon, produse de etanșare împotriva prafului,
profiluri de etanșare nemetalice, profiluri de
etanșare nemetalice pentru ferestre, racordare
de cilindru (etanșări), umpluturi pentru rosturi
de dilatare, rășini folosite la formarea unei
pelicule rezistente la praf pe pereți, rășini
folosite la formarea unei pelicule rezistente
la praf pe podele, compoziții chimice pentru
obturarea scurgerilor, simeringuri, simeringuri
(etanșare), simeringuri de ulei pentru vehicule,
simeringuri nemetalice, spumă folosită ca
garnituri pentru compartimentele motoarelor,
tampoane din cauciuc, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, umpluturi pentru îmbinări de
panouri, șnururi din azbest, coliere de etanșare
din cauciuc, coliere impermeabile din fibră
vulcanizată, compuși de etanșare pentru
oprirea scurgerilor din rezervoarele de apă,
căptușeli de cauciuc pentru conducte de gaz
pentru protecție împotriva coroziunii produse
de apă sărată, căptușeli de cauciuc pentru
conducte de petrol pentru protecție împotriva
coroziunii produse de apă sărată, căptușeli
impermeabile pentru protecția fundațiilor,
garnituri de etanșare, film din poliuretan
folosit ca protecție împotriva umezelii, garnituri
hidroizolante, inele hidrofuge, compoziții izolante
contra umidității în construcții, materiale de
etanșare în vederea impermeabilizării, peliculă
din plastic pentru impermeabilitate (alta decât
cea pentru ambalat), peliculă din plastic
pentru impermeabilitate (alta decât cea pentru
împachetat), benzi adezive altele decât cele
utilizate în medicină, papetărie, menaj, bandă
adezivă, bandaje adezive (altele decât cele
pentru uz casnic, medical sau papetărie),
bandă adezivă antialunecare pentru aplicare
pe pardoseală, bandă adezivă de mascare,
bandă adezivă izolatoare, bandă adezivă, alta
decât cea pentru uz casnic, medical sau pentru
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papetărie, bandă de mascare, bandă de tivire
pentru covoare, bandă izolantă, bandă izolantă
de uz industrial, bandă izolatoare adezivă,
bandă pentru covoare (alta decât cea pentru
uz casnic), benzi acoperite cu adeziv folosite
în fabricație, benzi acoperite cu adeziv pentru
utilizare în producție, benzi adezive pentru
uz tehnic, benzi adezive, altele decât cele
utilizate în medicină, papetărie sau menaj, benzi
adezive (altele decât pentru uz casnic, medical
sau în papetărie), benzi adezive altele decât
cele pentru medicină, papetărie sau menaj,
benzi adezive cu două fețe (altele decât cele
pentru papetărie, uz casnic sau medical), benzi
adezive etanșe pentru jgheaburi de dolie, benzi
adezive etanșe pentru refecarea acoperișurilor,
benzi adezive etanșe pentru țiglele coastei
acoperișului, benzi adezive izolatoare, benzi
adezive pentru ambalare, nu pentru papetărie,
nu de uz medical sau casnic, benzi autoadezive
pentru ambalat, nu pentru papetărie, și nu
de uz medical sau casnic, benzi autoadezive
pentru împachetare, benzi autoadezive, altele
decât pentru papetărie, uz medical sau casnic,
benzi cu adeziv folosite în industrie, benzi cu
adeziv folosite cu covoare, benzi cu adeziv
folosite cu materiale de acoperire a pardoselii,
benzi cu adeziv pentru fixarea covoarelor, benzi
cu adeziv pentru fixarea covoarelor pentru
prevenirea alunecării, benzi cu adeziv pentru
fixarea materialelor de acoperire a pardoselii,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii pentru prevenirea
alunecării, benzi de ambalare adezive, altele
decât cele pentru uz casnic sau papetărie,
benzi pentru mascare (adezive) altele decât
cele pentru papetărie, uz casnic sau medical,
foi acoperite cu adeziv folosite în fabricație, foi
de plastic autoadezive de uz industrial, foi din
plastic acoperite cu adeziv, folii acoperite cu
adeziv folosite în fabricație, folii acoperite cu
adeziv pentru utilizare în producție, hârtii pentru
mascare (adezive) altele decât cele pentru
papetărie, uz casnic sau medical, materiale
adezive sub formă de benzi (altele decât de uz
casnic, medical, de papetărie), materiale adezive
sub formă de fâșii (altele decât pentru uz casnic,
medical, papetărie), peliculă de îmbinare pentru
laminare la cald cu material imprimat, accesorii
de cauciuc pentru scări, apărătoare pentru linii
de comandă confecționate din cauciuc natural,
apărătoare pentru linii de comandă confecționate
din cauciuc sintetic, suporturi de spumă pentru
aranjamente florale, articole confecționate din
cauciuc sintetic pentru îmbinare, articole din
cauciuc pentru îmbinări, articole din materiale
plastice spongioase folosite ca baze pentru
decorațiunile florale, articole din materiale

plastice spongioase folosite ca baze pentru
ofrande florale, bandă adezivă fotografică,
bandă anticorosivă, bandă de fixare pentru
pereți din rigips, bandă pentru geamuri din
sticlă, batiuri de motor din cauciuc pentru
ambarcațiuni, batiuri de motor din cauciuc
sintetic pentru ambarcațiuni, benzi de camuflaj
folosite la vânătoare, benzi de cauciuc pentru
protejarea canturilor mobilierului, benzi din
cauciuc pentru fixarea sticlei, garnituri de cauciuc
pentru borcane, borduri de cauciuc pentru
scări, cleme de cauciuc pentru cabluri, cleme
de cauciuc pentru cabluri plate, compuși de
îmbinare cu filet, conectori de îmbinare (din
cauciuc) pentru cabluri neelectrice, distanțiere
(de cauciuc) folosite împreună cu cablurile
optice, distanțiere de cauciuc folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere din fibre
vulcanizate pentru utilizarea cu cabluri optice,
fibre de plastic destinate utilizării la fabricarea
inserțiilor pentru anvelope pneumatice, filamente
abs semiprelucrate folosite la imprimarea 3d,
filamente de plastic pentru imprimare în
3d, garnituri de ambreiaj și frână, filamente
pla semiprelucrate folosite la imprimarea 3d,
filamente termoplastice semiprelucrate folosite
la imprimarea 3d, foi de plastic cu înveliș adeziv
destinate utilizării în producție, folii antiaburire
din material plastic pentru oglinzi retrovizoare de
vehicule, folii din materiale plastice de uz agricol,
folii din vinil folosite la fabricarea de articole
gonflabile, garnituri confecționate din cauciuc
pentru motoare, garnituri confecționate din
cauciuc pentru transmisii, garnituri confecționate
din cauciuc pentru țevile de eșapament, garnituri
de cauciuc pentru borcane, inele de etanșare din
cauciuc, inele de etanșare din cauciuc sintetic,
inele de etanșare din fibră vulcanizată, fire pentru
lipit din materiale plastice, materiale plastice
extrudate sub formă de bare destinate utilizării
în producție, materiale plastice extrudate sub
formă de blocuri destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de
bucăți destinate utilizării în producție, materiale
plastice extrudate sub formă de coli destinate
utilizării în producție, materiale plastice extrudate
sub formă de granule destinate utilizării în
producție, materiale plastice extrudate sub
formă de tuburi destinate utilizării în producție,
mânere de cauciuc celular flexibil, opritoare
din cauciuc pentru ferestre, opritoare din
cauciuc pentru uși, pelicule polimerice destinate
utilizării în producție, plăcuțe de cauciuc celular
flexibil, polimeri elastomerici sub formă de
blocuri destinați utilizării în producție, polimeri
elastomerici sub formă de folii destinați utilizării
în producție, protecții de cauciuc pentru colțuri,
punți pentru cabluri din cauciuc pentru protecția
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cablurilor, racorduri de dilatare flexibile, rosturi
de dilatare cu elastomeri, rosturi de dilatare
textile, rosturi de dilatație rezistente la foc,
rosturi de expansiune folosite la construcția
de pardoseli, rosturi de expansiune folosite la
construcția de pereți, șaibe cu resort, de cauciuc,
șaibe de cauciuc pentru buloane de tracțiune,
șaibe de cauciuc pentru protecția buloanelor
de ancorare, șaibe de cauciuc pentru protecția
cârligelor, spumă poliuretanică sub formă de
blocuri, folosită la aranjamente florale, suporturi
de distanțare (din cauciuc), suporturi de spumă
pentru aranjamente florale, șaibe de cauciuc
pentru protecția șuruburilor, șaibe de cauciuc
pentru protejarea buloanelor, șaibe din cauciuc
(altele decât cele pentru robinete de apă), șaibe
din cauciuc pentru formarea de îmbinări etanșe
(altele decât cele pentru robinete de apă), șaibe
din fibră vulcanizată pentru protecția bolțurilor,
șaibe din fibră vulcanizată pentru protecția
bolțurilor de legătură, șaibe din fibră vulcanizată
pentru protecția buloanelor de ancorare,
șaibe din fibră vulcanizată pentru protecția
cârligelor, șaibe din fibră vulcanizată pentru
protecția șuruburilor, articole decorative (insigne)
confecționare din cauciuc, articole decorative
(insigne) confecționare din mică, figurine
confecționate din cauciuc, pelicule decorative
de plastic sub formă de produse semifinisate,
statuete fabricate din cauciuc, acoperiri de
role din cauciuc, acoperiri din cauciuc pentru
protejarea componentelor electrice, acoperiri
elastomerice pentru protejarea suprafețelor în
perimetrele folosite la sablare, capace de
cauciuc pentru comutatoare, căptușeli din
azbest, eclise de îmbinare nemetalice, filme
plastice stratificate pentru ferestre, foi amplasate
sub podele, din cauciuc, foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de clopote de
sticlă, foi de vinil pentru agricultură, foi din
polietilenă extrudată pentru construcția de sere,
foi elastomerice pentru protejarea suprafețelor
din zonele de împroșcare cu alice metalice,
folie din plastic destinată utilizării în procesul
de laminare a hârtiei, folie din plastic vopsită
destinată utilizării pe ferestre, folii antireflex,
pentru geamuri, folii de mascare, folii de mascare
pentru ferestre, folii de materiale plastice pentru
uz agricol, folii de plastic nuanțate folosite
pe geamuri de vehicule, folii de polietilenă
folosite la clopote, folii de polietilenă pentru
așezare pe sol pentru suprimarea buruienilor,
folii de protecție împotriva razelor ultraviolete
pentru vehicule, folii din plastic folosite în
horticultură, folii din plastic folosite în silvicultură,
folii din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii din polietilenă pentru
așezare peste cadrele structurilor horticole, folii

laminate pentru aplicare la un substrat, materiale
cu efect de mască folosite în imprimerie pentru
blocarea radiațiilor, materiale de protecție cu
suprafață din materiale plastice stratificate,
învelitori din vinil pentru exterioare de vehicule,
pelicule reflectorizante de plastic destinate
utilizării pe geamuri, pelicule reflectorizante
de plastic destinate utilizării pe geamuri
de vehicule, peliculă de mascare pentru
utilizare în fotografie și arte grafice, peliculă
pentru acoperire cu compost, plăci din plastic
pentru prevenirea creșterii buruienilor, polietilenă
pentru acoperirea plantelor, polietilenă pentru
acoperirea semințelor, polietilenă pentru
acoperirea solului, benzi adezive, benzi
și filme, materiale pentru amortizare și
ambalare, amortizoare pentru vibrații, materiale
pentru refacerea și repararea anvelopelor,
membrane și materiale de filtrare sintetice
semiprocesate, ambalaj din cauciuc, ambalaje
de protecție de cauciuc, ambalaje din cauciuc
(amortizare și umplutură), ambalaje din cauciuc
(căptușire), amortizoare de cauciuc pentru
dane de descărcare, amortizoare din cauciuc
pentru utilaje industriale, amortizoare din
cauciuc împotriva vibrațiilor, amortizoare-tampon
din cauciuc pentru mașinăriile industriale,
articole confecționate din cauciuc cu rol de
amortizare a șocului, articole confecționate din
cauciuc folosite la atenuarea vibrațiilor, articole
confecționate din cauciuc folosite la suprimarea
vibrațiilor, articole confecționate din cauciuc
sintetic folosite la absorbția șocurilor, articole
confecționate din cauciuc sintetic folosite la
atenuarea vibrațiilor, articole confecționate din
cauciuc sintetic folosite la suprimarea vibrațiilor,
așchii sau granule din cauciuc pentru utilizarea
ca înveliș al solului terenului de joacă, bandă de
izolare împotriva vibrațiilor, capace din cauciuc
(pentru recipiente industriale de ambalat),
capitonare cu cauciuc, cauciuc expandat cu
pori închiși pentru amortizare, cauciuc expandat
cu pori închiși pentru atenuarea vibrațiilor,
căptușeli antișoc din cauciuc, căptușeli pentru
containere de transport, căptușire de cauciuc
pentru containere de transport, căptușiri din
cauciuc destinate ambalării în containere de
transport, dispozitive de etanșare din cauciuc
pentru containere de transport, foi de cauciuc
pentru blocare, foi din cauciuc pentru ambalare,
folie din acetat de celuloză utilizată ca material
de împachetare (alta decât cea folosită pentru
ambalare), folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare), granule din polistiren extrudat
pentru ambalare, izolație antișoc din cauciuc,
lianți de cauciuc, manșoane de cauciuc pentru
protejarea articolelor împotriva deteriorărilor în
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urma impactului, manșoane din cauciuc pentru
protecția organelor de mașini, material de
ambalare, material de capitonat din cauciuc
sau materiale plastice, materiale de ambalare,
materiale de amortizare din cauciuc montate
pe ziduri de chei pentru prevenirea de
daune la docuri, vapoare și ambarcațiuni,
materiale de căptușire din cauciuc, materiale
de căptușire din plastic pentru containere de
transport, materiale de etanșare, materiale
de etanșare (umplutură) din cauciuc sau din
plastic, materiale de umplutură din cauciuc
pentru containere de transport, materiale de
umplutură din plastic, materiale de umplutură
din plastic pentru containere de transport,
materiale plastice sub formă de fulgi pentru
utilizare sub formă de materiale de căptușit
în ambalare, materiale plastice sub formă de
fulgi, folosite la căptușire, materiale plastice sub
formă de mulaje pentru utilizare ca materiale
pentru căptușit în ambalare, produse de ambalat
sub formă de pungi (plicuri) din cauciuc,
pungi din cauciuc pentru ambalarea mărfurilor
(plicuri sau săculețe), recipiente de ambalat din
cauciuc, recipiente industriale din cauciuc pentru
ambalare, saci din ebonită pentru împachetare,
secțiuni profilate din cauciuc pentru ambalat,
spumă de ambalat sub formă de foi, spumă
de poliuretan de mică densitate pentru ambalat,
spumă turnată pentru ambalare, săculeți
(învelitori, cutii) pentru ambalaj, din cauciuc,
șaibe din cauciuc sau din fibre vulcanizate,
tampoane amortizoare din cauciuc, tampoane
amortizoare din cauciuc pentru utilaje industriale,
benzi de rulare de cauciuc pentru reșaparea
pneurilor, material de cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor, cauciuc pentru reșaparea pneurilor,
cauciuc pentru reșaparea pneurilor, căptușeli
sintetice folosite la filtrare, pentru filtre,
materiale filtrante (materiale plastice sau
spongioase semiprelucrate), materiale filtrante
din folii semiprelucrate din plastic, membrane
de secvențiere de celuloză, membrane de
secvențiere din derivați de celuloză, membrane
de secvențiere din poliamide, membrane
de secvențiere din polifluorură de viniliden,
membrane de transfer din celuloză, membrane
de transfer din fluorură de poliviniliden,
membrane de transfer din poliamide, membrane
de transfer din produse derivate din celuloză,
membrane impermeabile confecționate din
polimeri, membrane impermeabile din cauciuc,
membrane impermeabile din fibră vulcanizată,
membrane impermeabile utilizate în producție,
membrane polimerice, membrane polimerice
reticulare sub formă de fibră tubulară, membrane
polimerice reticulare sub formă de foi, membrane
poroase polimerice sub formă de fibră goală,

membrane poroase polimerice sub formă de foi,
produse de filtrare din fibră de sticlă vândute
sub formă de role, membrane impermeabile
pentru izolare, cauciuc semifinisat sub formă de
mulaje, cofraje din cauciuc folosite la producția
de borduri pentru alei, cofraje din cauciuc
folosite la producția de pavele de piatră, cofraje
din cauciuc folosite la producția de pavele
de piatră decorative, materiale plastice pentru
turnare prin injectare, matrițe de injecție pentru
piese de motor de automobile, mulaje din
ebonită, cauciuc sintetic netratat destinat utilizării
în producție, folii din celuloză regenerată, cu
excepția celor pentru ambalaje, elastomeri,
fibre impregnate cu rășini sintetice utilizate în
producție, fire din fibre regenerate, altele decât
de uz textil, foi de celuloză folosite în fabricație,
folie de polipropilenă, alta decât cea pentru
împachetat, folii din celuloză (altele decât cele
pentru împachetare sau ambalare), folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, înlocuitori de azbest neprelucrat și
semiprelucrat, înlocuitori de cauciuc brut și
semiprelucrat, înlocuitori de gumă neprelucrată
și semiprelucrată, înlocuitori de gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, înlocuitori de
mică neprelucrată și semiprelucrată, materiale
din foi de plastic folosite la fabricarea de
suprafețe de lucru, materiale din folii de plastic
de uz industrial, materiale pe bază de celuloză
comprimate sub formă plană (semifabricate),
peliculă de poliuteran, alta decât cea pentru
ambalare, rășini naturale semiprelucrate, rășini
semiprelucrate, rășini termoplastice armate cu
fibre naturale (produse semifinite), sticlă acrilică,
semiprelucrată, sticlă organică, semiprelucrată,
rășini acrilice (produse semifinite), amestecuri de
rășini cu filer folosite ca produse intermediare,
balata artificială, benzi impregnate cu rășini
pentru fabricarea componentelor aerospațiale,
benzi impregnate cu rășini pentru fabricarea
pieselor pentru aplicații aerospațiale, benzi
sintetice microporoase pentru fabricarea de
îmbrăcăminte de protecție, cauciuc sintetic
folosit în fabricație, cauciuc sintetic sub formă
de baloți, cauciuc sintetic sub formă de blocuri,
cauciuc sintetic sub formă de foi, cauciuc sintetic
sub formă de granule, cauciuc sintetic sub
formă de pudre, compoziții de rășini sintetice
(semiprelucrate) pentru scopuri industriale,
ebonită, fibre chimice, nu pentru uz textil, fibre
de azbest, nu pentru uz textil, fibre din aramidă
folosite la fabricarea cablurilor de ascensor, fibre
din aramidă, nu pentru uz textil, fibre din rășini
polimerice (altele decât cele pentru uz textil),
fibre sintetice, altele decât cele pentru uz textil,
fire de fibre de ceramică (altele decât cele
pentru uz textil), foi din rășini acrilice folosite
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la fabricarea sticlei laminate, foi din viscoză
(produs semifabricat), foi sintetice microporoase
folosite în fabricație, foi sintetice microporoase
pentru fabricarea de îmbrăcăminte de lucru
de protecție, foi sintetice microporoase pentru
fabricarea de îmbrăcăminte de protecție, foi
sintetice microporoase pentru fabricarea de
îmbrăcăminte pentru protejarea de ploaie,
material din cauciuc sintetic folosit la
fabricarea de tălpi pentru pantofi, materiale
din fibră de carbon impregnate cu rășini,
materiale impregnate cu rășini pentru fabricarea
componentelor, nailon turnat autolubrifiant
folosit în fabricație, nailon turnat folosit
în fabricație, pânze din vâscoză, altele
decât cele pentru ambalare, rășini acrilice
transparente care conțin plase conductive,
rășini artificiale sub formă de foi destinate
utilizării în producție (produse semifinite),
rășini cu adaos de sticlă (semiprelucrate sau
semifabricate), rășini de poliester nesaturat
expandat (semiprelucrate), rășini de poliester
sintetic nesaturate (semifabricate), rășini de uree
(semiprelucrat), rășini de uree-formaldehidă,
rășină din polietilenă (semifabricat), rășină
sintetică din polietilenă (semiprelucrată) pentru
mulaje din spumă, rășini din clorură de
polivinil (semifabricate), rășini folosite la
înnădirea cablurilor, rășini pe bază de
polimeri termoplastici, semiprelucrate, folosite
la fabricarea cateterelor cu balon, rășini pe
bază de polimeri termoplastici, semiprelucrate,
folosite în procesul de fabricație, rășini pentru
controlarea proprietăților de curgere a lichidelor,
rășini pentru controlarea vâscozității lichidelor,
rășini poliamidice semifabricate folosite în
fabricație, rășini poliamidice semifabricate sub
formă de foi, rășini poliamidice semifabricate
sub formă de folii, rășini poliesterice nesaturate
(semifabricate), rășini polimerice semiprelucrate
sub formă de baloți, rășini polimerice
semiprelucrate sub formă de benzi, rășini
polimerice semiprelucrate sub formă de fibre,
rășini polimerice semiprelucrate sub formă
de plăci, rășini semiprelucrate pe bază de
polimeri, rășini semiprelucrate pe bază de
polimeri sintetici, rășini sintetice (produse
semifinite), rășini sintetice care pot fi modelate
(semiprelucrate), rășini sintetice cu adaos
de fibre de carbon utilizate în producție,
rășini sintetice expandate (semiprelucrate),
rășini sintetice pentru reparații, rășini sintetice
semiprelucrate, rășini sintetice sub formă de
foi folosite la fabricație, rășini sub formă
lichidă (semiprelucrate), rășini termoplastice
(semiprelucrate), foi de viscoză, altele decât
cele pentru ambalaj), fibră de carbon, fibră de
sticlă și vată de sticlă, fibre de carbon folosite

în industrie, fibre de carbon neprelucrate, fibre
de carbon în stare brută (altele decât cele
pentru uz textil), fibre de carbon, altele decât
cele pentru uz textil, fire de fibre de carbon
(altele decât cele pentru uz textil), materiale
de izolație din fibră de sticlă destinate utilizării
în construcții, acetat de celuloză semiprelucrat,
celuloză regenerată folosită în procesul de
fabricație, peliculă din acetat de celuloză utilizată
în producția de benzi adezive sensibile la
presiune, plăci din acetat de celuloză folosite în
fabricație, fibre minerale, acoperiri pentru pereți
pentru amortizarea sunetelor, acoperiri pentru
plafoane pentru amortizarea sunetelor, acoperiri
pentru plafon pentru amortizarea sunetelor,
baloți de bumbac legați prin mijloace termice
folosiți ca materiale pentru atenuarea sunetului,
bariere de protecție împotriva sunetului, benzi
izolatoare fonic (cauciuc), cauciuc expandat
cu pori închiși pentru izolație fonică, cauciuc
pentru izolație fonică, căptușeli nemetalice
pentru plafoane, dale acustice pentru izolare,
ecrane acustice pentru izolare, ecrane acustice
pentru izolare fonică, izolație cu spumă destinată
utilizării în edificare și construcție, materiale
pentru izolație fonică, izolații acustice pentru
clădiri, izolatori acustici, izolații cu funcții de
etanșare pentru protecție fonică, lână din
poliester pentru izolație acustică, materiale
de izolație acustică, materiale fonoabsorbante
pentru pereți, materiale fonoizolante pentru
clădiri, materiale pentru izolație fonică din lână
de piatră (care nu sunt folosite în construcții),
panouri acustice pentru clădiri, panouri acustice
pentru plafoane (izolație), panouri acustice
pentru izolare, panouri de izolare acustică
realizate din materiale nemetalice, panouri
pentru bariere de sunet folosite de-a lungul
autostrăzilor și al altor coridoare de transport,
panouri pentru izolare fonică, plăci acustice,
pături de izolare fonică, plăci de izolare fonică
pentru construcții, plăci din scoarță de copac
pentru izolații acustice, plăci fonoabsorbante,
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, produse stratificate care conțin spumă
poliamidă pentru izolare acustică, spumă folosită
la insonorizare, spumă utilizată ca izolator
fonic, structuri nemetalice pentru absorbția
zgomotului (izolare fonică), structuri nemetalice
pentru absorbția zgomotului (izolație), structuri
nemetalice pentru reducerea zgomotului (izolare
fonică), structuri nemetalice pentru reducerea
zgomotului (izolație), substraturi de pardoseală
pentru controlul acustic, articole și materiale
pentru izolare acustică, acoperiri izolatoare
pentru protejarea electrică a cablurilor, articole
de izolare folosite la capetele cablurilor electrice,
articole de izolare folosite la racordurile
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cablurilor electrice, articole de izolare folosite
la terminațiile cablurilor electrice, articole de
izolare folosite la îmbinările cablurilor electrice,
bandă de izolare electrică, bare de distanțare
pentru izolatori de linii aeriene, bare de
distanțare pentru izolatori de înaltă tensiune,
bariere dielectrice, benzi (adezive) pentru
izolare electrică, benzi de izolare electrică,
benzi de izolare electrică din fibra de sticlă,
benzi pentru izolare electrică, cauciuc pentru
izolare electrică, izolatoare pentru conducte
electrice, dielectrice (izolatoare), dispozitive de
izolare de înaltă tensiune, izolatoare pentru
conducte de electricitate, fibră vulcanizată
folosită la fabricarea de izolații electrice,
firnisuri pentru izolare electrică pentru aplicare
pe componente electronice, folii de plastic
pentru izolare electrică, folii de plastic pentru
izolare electronică, hârtie pentru condensatoare
electrice, izolanți pentru conductori electrici,
izolanți pentru uz electronic, izolatori de linii
aeriene de înaltă tensiune, izolatori electrici,
izolatori electrici din mică, împletituri din material
izolant pentru protejarea electrică a cablurilor,
izolatori folosiți la transportarea electricității,
izolatori pentru cabluri electrice, joncțiuni
termocontractabile, manșoane de izolație pentru
linii electrice, materiale de izolare electrică
din particule de mică pentru sticlă flexibilă,
materiale izolatoare folosite în scopuri electrice,
materiale pentru izolare electrică, produse cu
mică pentru izolare electrică, produse de
cauciuc pentru izolare electrică, substraturi
pentru izolare electrică, vernis (de izolare)
pentru aplicare pe componente electronice,
vopsele de izolare electrică, articole și materiale
pentru izolare electrică, acoperiri matlasate
pentru izolare, acoperiri pentru izolare termică
pentru centrale industriale, acoperiri pentru
izolare termică pentru cilindrii cu apă fierbinte,
acoperiri pentru izolare termică pentru supape,
acoperiri reflectorizante (nemetalice) pentru
prevenirea transmiterii de căldură, acoperiri
rezistente la căldură sub formă de plăci
ceramice, articole matlasate de căptușire
pentru izolare, articole termoizolante, articole
textile matlasate pentru izolare, bariere pentru
protecție împotriva căldurii, burleți, burleți pentru
etanșare, cauciuc expandat cu pori închiși
pentru izolație termică, cauciuc pentru izolare
termică, materiale împotriva radierii căldurii
în cazane, compoziții pentru izolare împotriva
frigului, compuși chimici pentru reținerea căldurii,
izolație din fibră de sticlă pentru boilere, izolații
din material sintetic pentru protecția termică
a conductelor, izolații din material sintetic
pentru protecția termică a conexiunilor, lână din
poliester pentru izolație termică, manșoane de

protecție pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane izolatoare pentru boilere, învelișuri
de izolare pentru bazinele de apă, învelișuri
matlasate (nemetalice) pentru izolarea bazinelor
de apă caldă, manșoane pentru conducte izolate
nemetalice, materiale calorifuge, materiale de
izolare termică, materiale de izolare termică
folosite la transformarea mansardelor, materiale
de izolare termică pentru construcția de
mansarde, materiale de izolare împotriva
curenților de aer sub formă de benzi, materiale
de izolație termică, nu pentru clădiri, materiale
izolatoare pentru izolare împotriva căldurii,
materiale pentru izolare termică, materiale
plastice pentru izolare termică, materiale
refractare izolante, nu pentru clădiri, materiale
rezistente la căldură (izolație), placă de fibră
pentru izolare împotriva temperaturilor înalte,
pături de izolare pentru încălzitoare de apă, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
produse stratificate care conțin spumă poliamidă
pentru izolare termică, saltele izolante termic,
spumă de silicon folosită ca ecran împotriva
încălzirii, spumă de silicon folosită ca izolație
termică, spumă folosită ca ecran termic, spumă
sub formă de blocuri folosite la izolare termică,
spumă utilizată ca izolator termic, articole și
materiale pentru izolare termică, cortine de
siguranță din cauciuc, hârtie ignifugă utilizată
la izolarea clădirilor, materiale textile ignifuge
din fibră de sticlă, paravane împotriva fumului,
perdele de incendiu din amiant, perdele de
siguranță din azbest, perne extensibile pentru
prevenirea penetrării focului, articole și materiale
rezistente la foc și pentru prevenirea incendiilor,
acoperire din plastic destinată utilizării în
industria de construcții ca barieră antivapori,
acoperiri acrilice de protecție sub formă de
vopsele pentru izolare, acoperiri industriale
pentru izolarea clădirilor, acoperiri izolante
din rășini plastice, acoperiri izolatoare pentru
manșoane pentru cabluri electrice, acoperiri
pentru protejarea betonului, confecționate din
plastic, adezivi pentru izolare, aerogeluri pentru
izolare, ambalaje pentru recipiente izolate cu
spumă turnată pentru transport comercial,
articole confecționate din cauciuc pentru izolare,
articole confecționate din cauciuc sintetic pentru
izolare, bandă de cauciuc pentru izolație, baraje
plutitoare antipoluare, bariere absorbante,
barieră antivapori stratificată, benzi de fibră de
sticlă folosite la izolare, benzi din fibră de sticlă
impregnată cu rășini epoxi pentru izolare, benzi
izolante, benzi izolatoare, benzi pentru protecție
împotriva radiației electromagnetice, izolatoare
pentru cabluri, cerneluri izolante, componente de
izolare semifabricate, căptușeli pentru canelură
de motor (izolanți), dale impermeabile pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/06/2022-07/06/2022

izolare, diafragme de frână (prelucrate parțial),
diafragme de frână (semifabricate), diguri din
plastic pentru petrol, dispozitive de izolare
pentru conductivitate termică, fibre brute de
piatră pentru izolare, fibre brute de sticlă
pentru izolare, fibre de azbest pentru izolare,
fibre de bambus pentru izolații, fibre de
piatră sub formă de căptușeli pentru izolare,
fibre de sticlă destinate utilizării la fabricarea
materialelor de izolație pentru clădiri, fibre de
sticlă pentru izolații, fibră de sticlă pentru
fabricarea materialelor izolante pentru clădiri,
fibră vulcanizată destinată utilizării la fabricarea
de materiale de izolații pentru clădiri, fibră
vulcanizată folosită la fabricarea de izolații pentru
clădiri, fibre impregnate cu rășini sintetice pentru
izolare, fibre minerale pentru izolare, fibre pentru
izolație, foi acrilice transparente care conțin
scuturi împotriva undelor electromagnetice, foi
acrilice transparente pentru protecție împotriva
undelor electromagnetice, foi de cauciuc pentru
izolare, foi izolatoare, foi metalice pentru izolarea
clădirilor, folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, folii de polietilenă pentru
izolare, folii din spumă poliuretanică folosite
ca izolație pentru clădiri, folii izolante, folii
metalice izolante, folii metalice laminte cu hârtie
(predominant hârtie) pentru izolare, gel pentru
izolare, hârtie impregnată cu uleiuri pentru
izolare, hârtie izolantă, hârtie tratată pentru
izolare, materiale izolante, țesături izolante,
înveliș cu spray acrilic protector folosit pentru
izolare, înveliș de izolare confecționat din cuarț
topit și fibre de ceramică, învelișuri de izolație
pentru aparate industriale, învelișuri din spumă
folosite ca izolație pentru clădiri, învelișuri
industriale (izolație), învelișuri izolatoare pentru
pardoseli, izolanți pentru protecția clădirilor,
izolare cu fibră de sticlă pentru clădiri, izolare
pentru cablu magnetic, izolație cu celule închise
folosită în bazinele cu apă răcită, izolație
cu spumă pentru clădiri și construcții, izolație
din fibră ceramică emailată pentru cuptoarele
de metal topit, izolație din fibră de sticlă
folosită în construcție, izolație din polistiren
expandat dispusă sub pardoseală, izolație
pentru cuptoarele industriale de metal topit
realizată din fibră ceramică emailată, izolații
pentru aeronave, izolări sub formă de acoperiri
de podele, izolatori, izolatori din ciment fibros,
izolatori electrici din ceramică, izolații pentru
aparate de aer condiționat, izolații pentru
construcții, izolații termice din elastomer flexibile,
lacuri de izolare pe bază de apă, lacuri izolante,
lacuri izolante pe bază de materiale plastice,
lână de fibre de carbon în stare brută (izolație),
lână de fibre de rocă în stare brută (izolație),
lână de fibre de sticlă în stare brută (izolație),

lână de zgură folosită ca material de izolare
pentru clădiri, lână minerală folosită la izolare,
lână minerală pentru izolare, manșoane de
izolare pentru utilaje, manșoane pentru izolarea
componentelor de transmisie ale motoarelor,
manșoane pentru izolarea motoarelor, masticuri
pentru izolare, material de izolare folosit în
industria aeronautică, material de izolare folosit
în sectorul construcțiilor navale, material flexibil
translucid pentru izolarea ferestrelor, material
flexibil translucid pentru izolarea plafonierelor,
material izolator pentru acoperișuri, materiale
confecționate din fibre ceramice folosite ca
izolații, materiale confecționate din in folosite
ca izolații, materiale confecționate din lână
folosite ca izolații, mănuși izolante, materiale
confecționate din bumbac folosite ca izolații,
materiale confecționate din fibre sintetice
și naturale amestecate folosite ca izolații,
materiale confecționate din mătase folosite
ca izolații, materiale de izolare fabricate din
spumă de polietilenă, materiale de izolare
fabricate din spumă de poliuretan, materiale
din acril folosite ca izolații, materiale din
fibre anorganice folosite ca izolații, materiale
din fibre obținute prin procedee chimice
folosite ca izolații, materiale din fibră de
carton folosite ca izolații, materiale din fibră
de sticlă pentru izolarea clădirilor, materiale
izolante confecționate din materiale plastice
reprelucrate, materiale izolante din plastic,
materiale izolante pentru construcții, materiale
izolatoare, materiale izolatoare confecționate
din materiale plastice, materiale izolatoare
din plastic, materiale izolatoare obținute din
materiale plastice, materiale izolatoare pentru
căile ferate, materiale izolatoare pentru izolare
împotriva luminii, materiale refractare izolante,
materiale rezistente la condițiile meteorologice
destinate utilizării în automobile, materiale
rezistente la condițiile meteorologice destinate
utilizării în locuințe, materiale țesute din
fibre ceramice folosite ca izolații, materiale
țesute folosite la izolare, mochetare izolatoare,
mochete izolante, panouri compozite cu
proprietăți de izolare, panouri de polistiren
pentru izolare, panouri izolante, panouri izolate
rezistente la foc, peliculă de film (metal) pentru
izolat, peliculă de plastic pentru izolare, perdele
de protecție sub formă de deflectoare sau
bariere plutitoare pentru reținerea poluanților,
piese ceramice de izolare pentru aparatele
de înaltă frecvență, piese ceramice de izolare
pentru aparatele de înaltă tensiune, placă de
fibră folosită ca izolație, plăci din material izolator
folosite în fabricație, plăci folosite la izolare,
pânze din amiant folosite ca izolații pentru cablu,
pâslă pentru izolații, plafoane realizate din fibre
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minerale pentru izolarea clădirilor, plase de
fibră pentru izolare, plăci izolante, plăci izolante
din lână minerală, plăci izolatoare de mică,
plăci ușoare din lână minerală pentru izolare
ignifugă, plăci și dale izolante, poliester (izolație),
produse stratificate care conțin spumă poliamidă
folosite ca produse de ignifugare, rășini acrilice
izolatoare, rășini folosite la formarea unei
pelicule întărite pe pereți, rășini folosite la
formarea unei pelicule întărite pe podele, spumă
de poliuretan cu densitate mică pentru izolare,
spumă poliuretanică pentru izolare, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri pentru izolare,
fibre de sticlă pentru izolații, vată de sticlă
pentru izolații, sticlă spongioasă folosită ca
material izolator, substanțe izolante, tencuieli
izolante, tălpi de șine (izolatoare), țesături
confecționate din fibre sintetice (pentru izolare),
țesături din fibre naturale utilizate pentru izolare,
țesături din fibre organice utilizate pentru izolare,
țesături din fibră anorganică pentru izolare,
țesături din fibră de sticlă pentru izolații, țesături
din nailon utilizate pentru izolare, țesături din
poliester utilizate pentru izolare, (uleiuri izolante
pentru transformatoare, uleiuri izolante, vată de
sticlă folosită ca material de izolare, vată de
sticlă pentru izolarea clădirilor, vată de sticlă
pentru izolații, vată minerală (izolant), vopsele
folosite pentru izolare, vopsele fotoluminescente
(izolație), vopsele izolante, vopsele izolante pe
bază de apă, vopsele izolante pentru fațade,
țesături ignifuge (azbest), țesături izolante,
țesături textile stratificate pentru izolare, vopsele
izolatoare pentru acoperișuri, vopsele izolatoare
pentru pereți, vopsele pe bază de apă (izolante),
vopsele pe bază de apă (izolante) pentru
utilizarea în industria automobilă, lână de zgură
(izolant), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
materiale și articole izolante și opritoare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice.

───────

(210) M 2022 03924
(151) 06/06/2022
(732) ASOCIAȚIA CENTRUL CULTURAL

EUROPEAN PENTRU EDUCAȚIE
PRIN ARTĂ ȘI CULTURĂ EDUC-
ART, STR. DOGARILOR, NR.
26-28-30, CORPUL B, ET.2,
AP.54, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PRIGORIA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicatii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03925
(151) 06/06/2022
(732) MUNTENIA ESTIVAL 2002

SA, COMPLEX MUNTENIA-
I3, CAMERA 2, IN INCINTA
HOTEL MUNTENIA, JUDETUL
CONSTANTA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PAM Beach Resort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 25.01.25

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03927
(151) 06/06/2022
(732) SOLO CAFFE AUTOMATE SRL,

STR. BUIACULUI NR.21, JUDETUL
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
cafea decafeinizată: cafea verde, cafea
măcinată, cafea liofilizată, cafea aromată, cafea
solubilă, cafea sintetică, boabe de cafea,
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea,
concentrate de cafea: extracte de cafea: uleiuri
de cafea, cafea cu ciocolată, cafea, cafea cu
arome de lapte, esențe de cafea, cafea cu
gheață, cafea de malț, băuturi din cafea. pungi
de cafea, doze de cafea, capsule de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, umpluturi pe bază
de cafea, extracte de cafea de malț, amestecuri
de cafea și cicoare, amestecuri de cafea și
malț, boabe de cafea învelite în zahăr, înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea
utilizate ca arome pentru alimente, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată),
preparate de cicoare utilizate ca înlocuitori
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pentru cafea, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile.

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul si ridicata
a aparatelor pentru prepararea cafelei si a
componentelor acestora.
40. Măcinarea cafelei, râșnirea cafelei, prăjirea
și prelucrarea cafelei, servicii de distilare,
fabricarea de cidru pentru alte persoane, servicii
de alimentatie publica, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de bauturi), servicii
oferite de autoservire, servicii oferite de cafenele
(cofee shops), servicii oferite de ceainarii.

───────

(210) M 2022 03928
(151) 06/06/2022
(732) ATI OFFICE SUPPORT SRL,

STR. ISTRIEI NR.24-26, ET.4,
AP.18, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ATI CONSULTANTS
Making It Easy for You

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 485),
gri (Pantone 423), (Pantone 0000), alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurari, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03929
(151) 06/06/2022
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI,

NR.401, JUDETUL SIBIU,
COMUNA SADU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
BERE GREWELN

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
din malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă plată,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
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organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii de
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2022 03930
(151) 06/06/2022
(732) GREAT2TAKE GROUP SRL,

STR. STRUNGARILOR NR.6, BL.
W, SC.4, ET.4, AP.78, CAMERA
2, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR.177, BL.45,
ET.4, AP.12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UNCLE MUSHU

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.11;
26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, alb, verde,
crem, rosu inchis, maro, portocaliu,
negru

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

30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), prajituri, produse de cofetărie și
înghețate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
suc de fructe (produse de cofetărie), gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
specialități de patiserie, produse de patiserie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/06/2022-07/06/2022

congelate, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând legume și
carne de pasăre, produse de brutarie, torturi,
preparate pentru torturi, băuturi pe bază de
cafea, cafea, vafe, gofre, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), clătite americane,
brioșe, cornuri, prăjituri mici cu ciocolată, clătite,
sandvișuri, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, ciocolată de băut,
plăcinte, tarte, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
fulgi de cereale uscate, hamburgeri cu brânză,
ciocolată, tiramisu, fondante (cofetărie), taco,
pizza, floricele de porumb, gogoși cu gaură
în mijloc, gustări pe bază de cereale, băuturi
pe bază de cacao, pricomigdale (patiserie),
alune trase în ciocolată, batoane de cereale
și batoane energizante, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, covrigi glazurați cu ciocolată, paste
uscate și proaspete, tăieței și găluște, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, snack-baruri,
servicii de catering, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03932
(151) 06/06/2022
(732) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU,
NR.1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400084, CLUJ, ROMANIA

(540)

atraPROTECT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#0b8345, #5abc4f), alb

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

1. Produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.

───────

(210) M 2022 03933
(151) 06/06/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS, STR.

DR. PETRE HERESCU, NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050587,
ROMANIA

(540)

MC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 02.09.01;
24.13.24

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/06/2022-07/06/2022

(210) M 2022 03934
(151) 06/06/2022
(732) BANCA NATIONALA A

ROMANIEI, STR. LIPSCANI, NR.
25, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030054, ROMANIA

(540)

BNR Banca
Nationala a Romaniei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.22

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

6. Monede, plachete, medalii, toate aceste
produse fiind metalice.
9. Compact discuri, dvd-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
14. Monede, plachete, medalii din metale
preţioase şi aliajele lor sau placate.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (etichete, plicuri, mape, coperţi)
articole pentru legătorie (banderole numerar)
papetărie, articole de birou (mape documente,
notes-uri, documente tipizate), materiale pentru
ambalaj, cartoane protecţie pentru pachete cu
bancnote, saci din plastic, produse pentru
imprimerie.
19. Monumente nemetalice funerare
(monumente funerare, nemetalice), monumente
din piatră, monumente de marmură,
monumente, comemorative de marmură,
monumente comemorative de granit,
monumente comemorative din piatră.
20. Mobilier combinat, mobilier vechi, comode
(mobilier), mese (mobilier), scrinuri (mobilier),
mobilier integrat, mobilier capitonat, piedestaluri
(mobilier), oglinzi (mobilier), paravane (mobilier),
unități (mobilier), console (mobilier), dulapuri
(mobilier), mobilier, transformabil, pergole
(mobilier), mobilier școlar, mobilier metalic,

mobilier încastrat, fișiere (mobilier), cartoteci
(mobilier), elemente de mobilier, mobilier pentru
cantine, uși pentru mobilier, mobilier de
expunere, birouri (mobilier), mobilier pentru
computer, dulapuri ca mobilier, sertare pentru
mobilier, mobilier pentru depozitare, mobilier
din lemn, mobilier de interior, unități de
mobilier, mobilier pentru arhivare, mobilier pentru
expunerea produselor, module pentru depozitare
(mobilier), dulapuri pentru papetărie (mobilier),
dulapuri de siguranță (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
mobilier expunere mărfuri (nemetalic), paravane
(mobilier) pentru birouri, mobilier folosit în
săli, ecrane de prezentare (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, unități de depozitare
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), suporturi
pentru utilizări multiple (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), scaune
ca mobilier de birou, unități sub formă de
soclu (mobilier), suporturi pentru materiale de
prezentare (mobilier), stații de lucru pentru
calculator (mobilier), panouri de expunere sub
formă de mobilier, suporturi audio (mobilier)
pentru utilizare cu echipamente audio.
35. Publicitate pentru produsele: agende,
calendare, căni, tricouri, pixuri, brelocuri,
steaguri), gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi
a politicii de curs de schimb, operaţiuni de
piaţă monetară prin utilizarea de instrumente
specifice, acordarea de facilităţi instituţiilor de
credit, stabilirea regimului rezervelor minime
obligatorii, servicii de compensare, depozitare,
decontare şi plată prin intermediul conturilor
deschise în evidenţele sale, autorizarea,
reglementarea şi supravegherea prudenţială
a instituţiilor de credit, promovarea şi
monitorizarea bunei funcţjonări a sistemelor de
plăţi, emiterea bancnotelor şi a monedelor ca
mijloace legale de plată, stabilirea regimului
valutar şi supravegherea respectării acestuia,
administrarea rezervelor internaţionale ale
României.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, organizare evenimente (colocvii,
conferinţe), activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2022 03935
(151) 06/06/2022
(732) BANCA NATIONALA A

ROMANIEI, STRADA LIPSCANI,
NR. 25, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030054, ROMANIA

(540)

NBR National
Bank of Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.22

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

6. Monede, plachete, medalii, toate aceste
produse fiind metalice.
9. Compact discuri, dvd-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
14. Monede, plachete, medalii din metale
preţioase şi aliajele lor sau placate.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (etichete, plicuri, mape, coperţi)
articole pentru legătorie (banderole numerar)
papetărie, articole de birou (mape documente,
notes-uri, documente tipizate), materiale pentru
ambalaj, cartoane protecţie pentru pachete cu
bancnote, saci din plastic, produse pentru
imprimerie.
19. Monumente nemetalice, monumente
funerare, nemetalice, monumente din piatră,
monumente de marmură, monumente
comemorative de marmură, monumente
comemorative de granit, monumente
comemorative din piatră.
20. Mobilier combinat, mobilier vechi, comode
(mobilier), mese (mobilier), scrinuri (mobilier),
mobilier integrat, mobilier capitonat, piedestaluri
(mobilier), oglinzi (mobilier), paravane (mobilier),
unități (mobilier), console (mobilier), dulapuri
(mobilier), mobilier transformabil, pergole
(mobilier), mobilier școlar, mobilier metalic,

mobilier încastrat, fișiere (mobilier), cartoteci
(mobilier), elemente de mobilier, mobilier pentru
cantine, uși pentru mobilier, mobilier de
expunere, birouri (mobilier), mobilier pentru
computer, dulapuri ca mobilier, sertare pentru
mobilier, mobilier pentru depozitare, mobilier
din lemn, mobilier de interior, unități de
mobilier, mobilier pentru arhivare, mobilier pentru
expunerea produselor, module pentru depozitare
(mobilier), dulapuri pentru papetărie (mobilier),
dulapuri de siguranță (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
mobilier expunere mărfuri (nemetalic), paravane
(mobilier) pentru birouri, mobilier folosit în
săli, ecrane de prezentare (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, unități de depozitare
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), suporturi
pentru utilizări multiple (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), scaune
ca mobilier de birou, unități sub formă de
soclu (mobilier), suporturi pentru materiale de
prezentare (mobilier), stații de lucru pentru
calculator (mobilier), panouri de expunere sub
formă de mobilier, suporturi audio (mobilier)
pentru utilizare cu echipamente audio.
35. Publicitate pentru produsele: agende,
calendare, căni, tricouri, pixuri, brelocuri,
steaguri), gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi
a politicii de curs de schimb, operaţiuni de
piaţă monetară prin utilizarea de instrumente
specifice, acordarea de facilităţi instituţiilor de
credit, stabilirea regimului rezervelor minime
obligatorii, servicii de compensare, depozitare,
decontare şi plată prin intermediul conturilor
deschise în evidenţele sale, autorizarea,
reglementarea şi supravegherea prudenţială
a instituţiilor de credit, promovarea şi
monitorizarea bunei funcţjonări a sistemelor de
plăţi, emiterea bancnotelor şi a monedelor ca
mijloace legale de plată, stabilirea regimului
valutar şi supravegherea respectării acestuia,
administrarea rezervelor internaţionale ale
României.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, organizare evenimente (colocvii,
conferinţe), activităţi sportive şi culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/06/2022-07/06/2022

(210) M 2022 03936
(151) 06/06/2022
(732) ABILITY TRADE SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918, NR. 118, BL. A,
SC. 2, ET. 3, AP. 35, JUD. BRĂILA,
MUN. BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

Frenesia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09

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

16. Hârtie igienică, șervețele, șervețele din
hârtie, hârtie pentru șervețele, șervețele din
celuloză, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de masă din hârtie, prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie pentru față, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.
29. Alune prăjite, alune sărate preparate, pastă
tartinabilă de alune, gustări pe bază de
alune, semințe comestibile, semințe, preparate,
semințe de dovleac prelucrate, semințe de
pin preparate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, migdale preparate, migdale măcinate,
fistic preparat, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, conserve de fasole, conserve de pește,
ton (conserve), conserve și murături.
30. Alune trase în ciocolată (produse de
cofetărie), semințe de susan (condimente),
semințe de dovleac prelucrate (condimente),
semințe de mac utilizate ca mirodenii, paste de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, migdale
trase prin zahăr, cafea, cafea decafeinizată,

cafea verde, cafea măcinată, cafea aromată,
cafea solubilă, boabe de cafea, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, esențe de
cafea, cafea gata preparată, băuturi din cafea,
pungi de cafea, capsule de cafea, doze de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, cicoare (înlocuitori de
cafea), cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură).
31. Alune, proaspete, alune caju proaspete,
migdale (fructe), fistic proaspăt.
32. Băuturi răcoritoare cu aromă de cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele de unică folosință, hârtie igienică,
prosoape de hârtie, alune, fistic, semințe de
floare soarelui, caju, migdale, cafea, băuturi pe
bază de cafea, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve de
carne de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
asistenţă în afaceri privind înfiinţarea şi operarea
de francize, administrarea magazinelor, servicii
de agenţii de import și export în legătură cu
șervețele de unică folosință, hârtie igienică,
prosoape de hârtie, alune, fistic, semințe de
floare soarelui, caju, migdale, cafea, băuturi pe
bază de cafea, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, conserve de fasole, conserve de pește,
ton (conserve), conserve și murături, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță de șervețele de unică
folosință, hârtie igienică, prosoape de hârtie,
alune, fistic, semințe de floare soarelui, caju,
migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de
mare, conserve de carne, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături pe bază de
catalog, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic de șervețele
de unică folosință, hârtie igienică, prosoape de
hârtie, alune, fistic, semințe de floare soarelui,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/06/2022-07/06/2022

caju, migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de
mare, conserve de carne, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul si ridicata de
șervețele de unică folosință, hârtie igienică,
prosoape de hârtie, alune, fistic, semințe de
floare soarelui, caju, migdale, cafea, băuturi pe
bază de cafea, conserve cu legume, conserve
de legume, conserve de fructe, conserve de
fructe de mare, conserve de carne, conserve de
carne de pasăre, conserve din carne de vânat,
conserve de fasole, conserve de pește, ton
(conserve), conserve și murături, organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri publicitare pentru șervețele
de unică folosință, hârtie igienică, prosoape de
hârtie, alune, fistic, semințe de floare soarelui,
caju, migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de mare,
conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, conserve
de fasole, conserve de pește, ton (conserve),
conserve și murături, organizare de evenimente,
în scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de șervețele de unică folosință,
hârtie igienică, prosoape de hârtie, alune,
fistic, semințe de floare soarelui, caju, migdale,
cafea, băuturi pe bază de cafea, conserve
cu legume, conserve de legume, conserve de
fructe, conserve de fructe de mare, conserve de
carne, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, conserve de fasole, conserve
de pește, ton (conserve), conserve și murături,
servicii de marketing, publicitate şi promovare
in legatura cu șervețele de unică folosință,
hârtie igienică, prosoape de hârtie, alune,
fistic, semințe de floare soarelui, caju, migdale,
cafea, băuturi pe bază de cafea, conserve
cu legume, conserve de legume, conserve de
fructe, conserve de fructe de mare, conserve de
carne, conserve de carne de pasăre, conserve
din carne de vânat, conserve de fasole, conserve
de pește, ton (conserve), conserve și murături,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șervețele de unică
folosință, hârtie igienică, prosoape de hârtie,
alune, fistic, semințe de floare soarelui, caju,

migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de mare,
conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, conserve
de fasole, conserve de pește, ton (conserve),
conserve și murături.
39. Livrare (transport) de șervețele de unică
folosință, hârtie igienică, prosoape de hârtie,
alune, fistic, semințe de floare soarelui, caju,
migdale, cafea, băuturi pe bază de cafea,
conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve de fructe de mare,
conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, conserve
de fasole, conserve de pește, ton (conserve),
conserve și murături, depozitare și livrare de
bunuri.

───────
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(210) M 2022 03937
(151) 06/06/2022
(732) CARMEN-MARIA RACOLŢA, SAT

DEALU CASELOR NR.424, JUD.
ALBA, COMUNA SĂLCIUA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

Carmen de la Salciua

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01

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

41. Divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți, producţia de
spectacole, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de disc jockey, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, prezentarea prestaţiilor
live, compunerea de melodii, planificarea
de petreceri (divertisment), producție de
evenimente de divertisment în direct, organizare
de evenimente muzicale, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale.

───────

(210) M 2022 03938
(151) 06/06/2022
(732) SC OUDIYA SRL, INTRAREA

SCHEIUL DE JOS NR. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

kidilo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
20. Mobilier și părți din acesta, precum și
anumite produse din lemn, plută, stuf, trestie,
răchită, corn, os, fildeș, os de balenă, scoică,
chihlimbar, sidef, spumă de mare și înlocuitori ai
acestor materiale sau din materiale plastice.

───────
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(210) M 2022 03939
(151) 06/06/2022
(732) SC PARTY YUN SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 94T/1, SC. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Party Yun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.03.04; 26.01.03;
26.07.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru închis, albastru deschis, mov,
portocaliu, vișiniu, alb

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2022 03940
(151) 06/06/2022
(732) PANSIPROD DISTRIBUTIE

SRL, STR. BAICULESTI NR.
1, SPATIUL NR. 5, CLADIREA
ADMINISTRATIVA ET 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pansi

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2022 03941
(151) 06/06/2022
(732) GHEORGHE-MARIUS VERDESI,

STR LIVEZENI NR. 28, JUDEȚ
GALAȚI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Ro-mâncă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.,
punerea împreună, spre beneficiul altora,
a unei game variate de produse cu
discount (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vândă într-un mod
convenabil şi să le cumpere prin supermarketuri,
magazine en gross, publicitate, servicii de
pregătirea de texte publicitare, reclamă
şi publicitate pentru promovarea vânzării,
realizarea unei campanii publicitare şi de
promovare toate produsele cu discount,
gestiunea afacerilor comerciale, administrarea
metodelor de vânzare, administraţie comercială,
comercializarea de produse cu discount,
operaţii conerciale şi anume: cumpărare
şi vânzare curentă, servicii de agenții de
import-export, evaluare de produse, închiriere
de produse, leasing, licenţiere, cumpărare-
vânzare en gross, cumpărare-vânzare en detail,
cumpărare-vânzare prin magazine specializate,
prin supermarketuri, cumpărare-vânzare în
barter, licenţă, leasing, franchising în special
pentru produse cu discount, asigurarea
informaţiilor de piaţă şi a informaţiilor cu
privire la comercializarea produselor cu discount,
en detail, en gross, servicii de comerţ
interior şi exterior, organizarea, conducerea şi
aranjarea (pentru prezentare) şi promovarea
de expoziţii, târguri, festivaluri, prezentări,
competiţii, demonstraţii în scopuri cimerciale
şi publicitate în general şi pentru produse cu
discount în special, marketing, supravegherea
pieţii, consultanţă relativ la costurile de vânzare,
toate relativ la comercializarea produselor
cu discount, servicii de căutare şi furnizare
de contracte comerciale pentru produse
cu discount., servicii de comert online cu
amanuntul.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2022 03942
(151) 06/06/2022
(732) HERSONES-AGRO SRL, STR.

SLT. ADRIAN IOANESEI, NR. 26A,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

DRAGON FIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 04.03.03;
04.03.19; 01.15.05

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 03946
(151) 06/06/2022
(732) ELPA PRODUCTION GRUP S.R.L.,

STR. SOFIA, NR. 2B, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, 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)

ELPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.13; 24.17.02

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

clase:
7. Aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare electrice, duze de aspirație pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, aspiratoare
fara cablu, aspiratoare pentru curățarea umedă,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare și
componentele sale, saci de aspirator din hârtie,
saci de hârtie pentru aspiratoare, tuburi pentru
aspiratoare de praf, aspiratoare uscate și
cu apă, saci din plastic pentru aspiratoare,
aspiratoare electrice de uz casnic, filtre de
praf pentru aspiratoare, aspiratoare de praf de
uz casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât

unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
21. Tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru uz cu tutun, dispozitive
electronice de inhalare de nicotină, dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
dispozitive pentru încălzirea înlocuitorilor de
tutun în scopul inhalării, brichete pentru
fumători, brichete pentru țigarete, țigarete
electronice, suporturi pentru țigarete electronice,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
dispozitive electronice și componentele acestora
pentru încălzirea țigărilor sau a tutunului în
vederea eliberării unui aerosol cu nicotină pentru
inhalare, dispozitive electronice de fumat.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de import și export, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata,
servicii de vanzare cu amanuntul, servicii de
vanzare cu ridicata si servicii de vanzare online,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
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de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, servicii de
import-export, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, regruparea
în avantajul terţilor a produselor: aspiratoare,
aspiratoare automate, aspiratoare electrice,
duze de aspirație pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare de
uz casnic, aspiratoare și componentele sale,
saci de aspirator din hârtie, saci de hârtie
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare
de praf, aspiratoare uscate și cu apă, saci
din plastic pentru aspiratoare, aspiratoare
electrice de uz casnic, filtre de praf pentru
aspiratoare, aspiratoare de praf de uz
casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, tutun și înlocuitori de
tutun, țigări și trabucuri, țigări electronice și
vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri, articole pentru uz
cu tutun, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, dispozitive pentru încălzirea
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării, brichete
pentru fumători, brichete pentru țigarete, țigarete
electronice, suporturi pentru țigarete electronice,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
dispozitive electronice și componentele acestora
pentru încălzirea țigărilor sau a tutunului în
vederea eliberării unui aerosol cu nicotină
pentru inhalare, dispozitive electronice de
fumat (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau

en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
aspiratoare, aspiratoare automate, aspiratoare
electrice, duze de aspirație pentru aspiratoare,
perii pentru aspiratoare, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare de
uz casnic, aspiratoare și componentele sale,
saci de aspirator din hârtie, saci de hârtie
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare
de praf, aspiratoare uscate și cu apă, saci
din plastic pentru aspiratoare, aspiratoare
electrice de uz casnic, filtre de praf pentru
aspiratoare, aspiratoare de praf de uz
casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, tutun și înlocuitori de
tutun, țigări și trabucuri, țigări electronice și
vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri, articole pentru uz
cu tutun, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, dispozitive pentru încălzirea
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării, brichete
pentru fumători, brichete pentru țigarete, țigarete
electronice, suporturi pentru țigarete electronice,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
dispozitive electronice și componentele acestora
pentru încălzirea țigărilor sau a tutunului în
vederea eliberării unui aerosol cu nicotină
pentru inhalare, dispozitive electronice de fumat,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la aspiratoare,
aspiratoare automate, aspiratoare electrice,
duze de aspirație pentru aspiratoare, perii
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pentru aspiratoare, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare de
uz casnic, aspiratoare și componentele sale,
saci de aspirator din hârtie, saci de hârtie
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare
de praf, aspiratoare uscate și cu apă, saci
din plastic pentru aspiratoare, aspiratoare
electrice de uz casnic, filtre de praf pentru
aspiratoare, aspiratoare de praf de uz
casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, tutun și înlocuitori de
tutun, țigări și trabucuri, țigări electronice și
vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri, articole pentru uz
cu tutun, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, dispozitive pentru încălzirea
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării, brichete
pentru fumători, brichete pentru țigarete, țigarete
electronice, suporturi pentru țigarete electronice,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
dispozitive electronice și componentele acestora
pentru încălzirea țigărilor sau a tutunului în
vederea eliberării unui aerosol cu nicotină
pentru inhalare, dispozitive electronice de
fumat, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la utaspiratoare,
aspiratoare automate, aspiratoare electrice,
duze de aspirație pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare de
uz casnic, aspiratoare și componentele sale,
saci de aspirator din hârtie, saci de hârtie
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare
de praf, aspiratoare uscate și cu apă, saci

din plastic pentru aspiratoare, aspiratoare
electrice de uz casnic, filtre de praf pentru
aspiratoare, aspiratoare de praf de uz
casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, tutun și înlocuitori de
tutun, țigări și trabucuri, țigări electronice și
vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri, articole pentru uz
cu tutun, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, dispozitive pentru încălzirea
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării, brichete
pentru fumători, brichete pentru țigarete, țigarete
electronice, suporturi pentru țigarete electronice,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
dispozitive electronice și componentele acestora
pentru încălzirea țigărilor sau a tutunului în
vederea eliberării unui aerosol cu nicotină pentru
inhalare, dispozitive electronice de fumat.

───────
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(210) M 2022 03947
(151) 06/06/2022
(732) ENTERTAINMENT BUSINESS

DEVELOPMENT (EBD) SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 246 B,
SPAŢIUL COMERCIAL UNITATEA
NR. (2F-000) ÎN PROMENADA ÎN
FLOREASCA CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.10; 26.04.02; 09.03.13

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

29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,

mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie

───────
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(210) M 2022 03948
(151) 06/06/2022
(732) ENTERTAINMENT BUSINESS

DEVELOPMENT (EBD) SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 246 B,
SPAŢIUL COMERCIAL UNITATEA
NR. (2F-000) ÎN PROMENADA ÎN
FLOREASCA CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRICKSHOT

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.10; 26.04.02; 09.03.13

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

29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,

împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie

───────
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(210) M 2022 03949
(151) 06/06/2022
(732) WE EAT S.R.L., STRADA

GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.
212-214, CLADIREA DE BIROURI
ETHOS HOUSE, CAMERA 2,
BIROUL NR. 4, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Ave Forchetta

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

29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor

alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/06/2022-07/06/2022

(210) M 2022 03950
(151) 06/06/2022
(732) BLACK PEARL MANAGEMENT

SRL, STR. BD. PACHE
PROTOPOPESCU, NR. 87, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KONG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
glugi (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
țesută, șorțuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte
35. Consiliere de afaceri privind francizarea
de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu
41. Servicii de cluburi de noapte, servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de cluburi de noapte (divertisment)
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de restaurante de sushi, servicii oferite de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servire

de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență

───────

(210) M 2022 03951
(151) 06/06/2022
(732) ROMPREST SERVICII INTEGRATE

SRL, STR. PECHEA, NR.32-36,
ET.6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Your property is our job!

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse, utilaje și unelte pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse, utilaje și unelte pentru
curățenie, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de promovare a produselor și serviciilor,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, pregătire și plasare online de
anunțuri publicitare, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea
de târguri în scop publicitar sau comercial,
servicii de telemarketing, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, prezentarea produselor în mediile de
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comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Curăţarea clădirilor (interior), curățare de
clădiri cu birouri și clădiri cu spații comerciale,
servicii de curățare a birourilor, servicii de
curățare a spațiilor de protocol, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), servicii de menaj
(servicii de curatenie), servicii de curățare
a spațiilor industriale, servicii de curățenie
industrială, curățarea fabricilor, curățarea
magazinelor, curățarea spitalelor, curățarea
monumentelor, curățenie în spații publice,
curățenie în locații înainte și după evenimente,
curățare igienică (toalete), curățarea instalațiilor
sanitare mobile, îndepărtare de graffitti,
vopsire, interioară şi exterioară, curățare
de covoare, curățarea jaluzelelor, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea geamurilor, curățare
și spălare de jgheaburi, închirierea maşinilor
de curăţare, furnizare de informații, consiliere
și consultanță cu privire la curățare, furnizare
de informații, consiliere și consultanță cu
privire la curățenie, servicii de dezinfectare,
dezinfecție, dezinfectarea clădirilor, servicii de
curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
lucrări de reparații la clădiri, întreținere de
clădiri, întreținere și reparații de conținut al
clădirii, renovarea clădirilor, renovarea interioară
a clădirilor, întreţinerea mobilei, servicii de
asamblare referitoare a montarea mobilierului,
deodorizarea tapițeriei, igienizarea tapițeriei,
construcţia şi demolarea de clădiri, servicii
pentru acoperişuri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de instalaţii termice, lucrări de instalaţii
electrice, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, instalarea şi repararea alarmelor de
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea uşilor şi ferestrelor,
montarea cablurilor, repararea încuietorilor de
siguranţă, servicii de tâmplărie, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate
de birou, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate de aer condiționat,
închiriere de echipamente pentru reparații,
informații în domeniul reparațiilor, instalare de
aparate de aer condiționat, instalare de alarme,
instalare de aparate de încălzire, instalare de
acoperișuri, instalare de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, instalare de sisteme
de iluminat, lăcătușerie (reparații), lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, reparare de aparate
de încălzire, reparare de aparate de iluminat,
reparare de aparate de aer condiționat, reparare
de instalații de alimentare cu apă, reparare de
instalații de alimentare cu energie, reparații de

ascensoare, servicii de control al dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de exterminare
a dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, curăţarea
străzilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii de deszăpezire, întreținere
de drumuri, întreţinerea piscinelor, spălarea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, montarea
de gazon artificial, servicii de hardscaping
(amenajări peisagistice cu material nevegetal),
curățare și igienizare de vitrine frigorifice,
curățare și igienizare de camere frigorifice.
44. Întreținerea gazonului, servicii pentru
îngrijirea grădinilor.

───────

(210) M 2022 03953
(151) 07/06/2022
(732) CAMERA DE COMERȚ ȘI

INDUSTRIE MARAMUREȘ, BD.
UNIRII NR. 16, PARTER, BAIA
MARE, 430232, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
AUTO SHOW MARAMUREŞ

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 03954
(151) 07/06/2022
(732) GANDUL MEDIA NETWORK SRL,

SOS FABRICA DE GLUCOZA
NR 21, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020331, ROMANIA

(540)

NAȚ1OONALA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff), rosu (HEX
#b71300), galben (HEX #efcf4e),
albastru (HEX #0d3c76)

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu
imagini descărcabile, fișiere digitale (podcast)
descărcabile, grafică digitală (software
descărcabil), înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate, medii
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat

descărcabile, transmisii video, videoclipuri din
filme pre-înregistrate.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, bannere din hârtie, cataloage,
fluturași publicitari, reviste (publicații periodice),
ziare, broșuri, fotografii
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio
și de televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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și închiriere de spații publicitare, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internetservicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizarea
de informații de marketing, marketing pe
internet, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, publicitate
online, publicitate și reclamă.
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de difuzare pe pagini web, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
material audio și video pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmisie de podcasturi,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale
41. Servicii de divertisment, divertisment pe
internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii de videotecă, proiecție
de filme video, producție de filme video,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție audio și
video și fotografie, servicii de editare audio
și video, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare online de ziare electronice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, concursuri
televizate, organizarea de concursuri în

domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.

───────

(210) M 2022 03955
(151) 07/06/2022
(732) XARA ART PLACE S.R.L.,

COM. SÎNTANA DE MUREȘ,
STR. VOINICENILOR, NR. 690,
JUD. MURES, SAT SÎNTANA
DE MUREȘ, 547565, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Co place

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.01

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

35. Publicitate și marketing, organizare afaceri,
lucrări de birou, servicii franciză, administrarea
afacerii
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
servicii închiriere imobile pentru birouri
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───────

(210) M 2022 03956
(151) 07/06/2022
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ VIVA

LA MUSICA, STR. ZIZINULUI
NR. 18 BL. 35 SC. D AP. 23, STR.
ZIZINULUI NR. 18 BL. 35 SC. D
AP. 23, JUD. BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Vivat Copilăria pe
Tărâmul Minunilor

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

41. Administrare (organizare) de activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale.

───────

(210) M 2022 03957
(151) 07/06/2022
(732) BOGDAN DINU, STR. MAGNOLIEI

6-8, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, ROMANIA

(540)

HYDRO POWER PACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 26.11.13; 24.17.02; 29.01.12

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

clase:

7. Pompe de ulei pentru motoare, pompe de apă,
pompe de injecție a combustibilului, injectoare
pentru combustibil, piese de injectoare de
combustibil pentru motoarele vehiculelor terestre
și de apă, echipamente de injecție.

───────

(210) M 2022 03958
(151) 07/06/2022
(732) BEAUTY PET SHOP SRL, STR.

PADURII, NR. 25, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

fericire de la cap la coadă

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albstru (HEX
#296790), galben (HEX #ffe7b7), alb
(HEX #ffffff)

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

21. Căni
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, saci, pungi textile pentru
ambalarea mărfurilor (plicuri, săculețe)
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25. Tricouri cu mânecă scurtă, hanorace
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasele 18, 21, 22 și 25

───────

(210) M 2022 03959
(151) 07/06/2022
(732) WOW LUXURY FASHION, CALEA

VICTORIEI NR. 2, SC. A, ET. 3,
AP. 54, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
ROMANIA

(540)

MAGMATIK THE PROFOUND
SIDE OF LUXURY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.10; 26.11.13

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, preparate parfumate (preparate
cosmetice), bețișoare parfumate, parfumuri
pentru automobile, spray parfumat pentru casă,

parfumuri de uz personal, săruri de baie
parfumate, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, săculețe
pentru parfumarea lenjeriei, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, săpunuri parfumate,
produse cosmetice.
4. Lumanari, lumanari parfumate, candele
(lumânări), aranjamente din lumânări, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, lumânări pentru masă,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
fitiluri pentru lumânări si lămpi, lumânări cu
repelent pentru insecte, elemente decorative
pentru iluminarea pomului de crăciun (lumânări),
brichete
8. Tacamuri, cutite de bucatarie si ustensile
de taiat de bucatarie, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri din metal prețios pentru tăiat, tacâmuri
și veselă de unică folosință, din plastic, seturi de
tacâmuri realizate din metale prețioase.
11. Accesorii electrice de iluminat, accesorii
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
cu led, lămpi cu neon pentru iluminat, corpuri
de iluminat pentru interior, aparate decorative
electrice de iluminat, lămpi de iluminat, lanterne
pentru iluminat, aparate de iluminat fluorescente,
ornamente pentru iluminat (accesorii), aparate
de iluminat și reflectoare, corpuri de iluminat
pentru exterior
14. Bijuterii, casete de bijuterii, brelocuri,
furnituri pentru bijuterii, imitații de bijuterii,
bijuterii pentru animale de companie, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, ceasuri, ceasornice, curele de ceas,
piese de ceas, decorațiuni de perete din metale
prețioase.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, cutii pentru papetărie, adezivi pentru
articole de papetărie, articole de papetărie pentru
birou, articole pentru birou
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, pături și cuverturi
pentru animale, zgărzi electronice pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale
de companie, lese de animale, hamuri pentru
animale, produse din piele brută de ros pentru
câini, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
curele din piele, piele pentru mobilier, serviete
(articole din piele), genți și portofele din piele,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate.
20. Rame pentru tablouri și fotografii, ornamente
pentru cadre (rame), mobilă și mobilier, birouri
(mobilier), mobilier pentru depozitare, elemente
de mobilier, piese de mobilier, mobilier din piele,
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mobilier de exterior, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, adăposturi și paturi pentru
animale, articole decorative textile (perne).
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
veselă din ceramică, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, suporturi pentru pahare
(articole de masă), pahare biodegradabile,
pahare din plastic sau hârtie, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, figurine ornamentale confecționate din
porțelan, porțelanuri, servicii de cafea din
porțelan, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), căni de porțelan, vaze,
ustensile de bucătărie, statuete de ceramica,
sfesnice, decorațiuni de perete din porțelan,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, aparat
pentru parfumarea aerului., statuete din sticla,
arzătoare parfumate (casnic)
24. Materiale textile (produse), lenjerie de pat
și pături, lenjerie de masă din materiale textile,
lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
articole de menaj textile (lenjerie de masă), fețe
decorative pentru perne, șervețele pentru față
din materiale textile
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
pentru animale de companie, jucării adaptate
pentru activități educative, jucarii inteligente,
jocuri electronice, decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi
de crăciun artificiali, articole fantezie pentru
petreceri.
31. Flori, plante cu flori, semințe de flori, bulbi
de flori, ghirlande din flori naturale, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, coronițe din flori
uscate, arbori, arbusti, plante de apartament,
plante uscate, decorațiuni florale (naturale)
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi aperitiv,
băuturi spirtoase
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de construcții de clădiri, asamblare, întreţinere
şi reparaţii de mobilier, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare

───────

(210) M 2022 03960
(151) 07/06/2022
(732) DINASTIA LUX SRL, STR. DACIA,

NR.10, JUD. ARGES, PITEŞTI,
ARGEȘ, 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)

Dinastia Lux

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 29.01.11

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

clase:
20. Sicrie și urne funerare, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât articole
de bijuterie, garnituri nemetalice pentru sicrie,
panouri de afisare pentru sicrie pentru afisarea
de fotografii si informatii despre persoanele
decedate, placi funerare din plastic
31. Coroane de flori naturale, plante si flori
naturale, buchete si aranjamente din flori
naturale, aranjamente din flori uscate decorative,
buchete si aranjamente personalizate
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor mentionate in clasele 20 si 31
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic
şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
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cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerarii, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituala

───────

(210) M 2022 03961
(151) 06/06/2022
(732) UNIQUA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL, NR.25,
PARTER, ET.2-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
LIVING BETTER TOGETHER

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

35. Publicitate, conducerea si administrare
afacerilor, lucrari de birou.
36. Asigurari, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2022 03962
(151) 07/06/2022
(732) GEORGIAN VIOREL CIUGULEA,

COMUNA TOPLICENI, JUD.
BUZAU, RAMNICU SARAT,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
Denis Râmniceanu

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

41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul

divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
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de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de

spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
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de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),

planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03963
(151) 07/06/2022
(732) SC VETRO DESIGN SRL, STR.

SOLDAT CONSTANTIN DRAGAN
NR. 20, 3, ROMANIA

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

(540)

above us is only the rainbow

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri respectiv: produse
parafarmaceutice, produse și preparate sanitare
și veterinare și provizii medicale, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare şi
pentru proviziile medicale, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, marketing
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cu public ţintă, desfășurarea de evenimente
comerciale.

───────

(210) M 2022 03964
(151) 07/06/2022
(732) VASILE CIOROGAR, ALEEA

PINILOR NR.7, SC.C, AP.2, JUD.
TIMIȘ, LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

HANUL Ana
Lugojana since 1972

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 02.03.18; 27.05.01; 11.03.04;
26.01.17; 26.11.25

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

41. Organizare de evenimente de ceremonie,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, furnizare de servicii de divertisment
în club, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii

de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, organizare şi
planificarea de petreceri, organizare de expoziţii
pentru divertisment, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural educativ,
servicii asigurate de grădinile zoologice, parcuri
de distracție, servicii ale parcurilor tematice,
divertisment de tipul parcurilor de atracții, servicii
pentru parcurile de distracții și cele tematice,
servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri
de recreere), servicii de divertisment sub formă
de spectacole în parcuri de distracții, cluburi de
plajă și piscină, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi (discoteci),
furnizare de instalații de recreere pentru cluburi
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, închiriere de corturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de un restaurant, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii
de catering, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi

───────
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(210) M 2022 03965
(151) 07/06/2022
(732) I LOVE ICE S.R.L., STR. TRAIAN,

NR. 30, BL. B4, ET. P, AP.
5, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
GHEORGHE DRĂGOI, STR. COL.
ION BUZOIANU, NR. 53, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

SOUP and grill

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 13.03.07

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

clase:
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, rezervări pentru restaurante și mese, servicii
oferite de snack-baruri, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de mâncare

destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 03966
(151) 07/06/2022
(732) IVOFLAS IMPEX SRL, ALEEA

NUFERILOR, NR.3, BL.K, SC.8,
AP.1, JUDETUL MEHEDINTI,
DROBETA-TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)

BestPark

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05; 26.11.12

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

39. Transport, servicii de parcare, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
parcarea de maşini, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, servicii de şoferie, servicii
de tractare, transportul de pasageri, furnizarea
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de informaţii despre transport, închirierea de
vehicule.

───────

(210) M 2022 03967
(151) 07/06/2022
(732) RĂZVAN-GEORGE MĂRĂCINE,

STR. CETATEA DE BALTĂ
NR. 1, BL.M24, SC.2, ET.2,
AP.45, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MAHONY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţie de spectacole, servicii care au ca
scop principal divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de

filme, alta decât filmele publicitare, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de disc jockey, servicii oferite
de disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, compunerea de melodii,
editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii ale studiourilor
de înregistrări privind producerea de discuri
audio, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, producția
de muzică, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, studiouri de
înregistrare, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.

───────
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(210) M 2022 03968
(151) 07/06/2022
(732) RĂZVAN-GEORGE MĂRĂCINE,

STR. CETATEA DE BALTĂ
NR. 1, BL.M24, SC.2, ET.2,
AP.45, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TAKE NOTES

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de

îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat pe
cap, sepci (articole de îmbrăcăminte), articole
purtate în jurul gâtului, confecții (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit (îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși,
costume bărbătești și taioare, costume, cravate,
curele (accesorii vestimentare), fuste, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţie de spectacole, servicii care au ca
scop principal divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de disc jockey, servicii oferite
de disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, compunerea de melodii,
editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii ale studiourilor
de înregistrări privind producerea de discuri
audio, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, producția
de muzică, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, studiouri de
înregistrare, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.

───────
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(210) M 2022 03969
(151) 07/06/2022
(732) ALINA - SIMONA BRIȘCAN, CAL.

ARADULUI, NR. 47, BL. D37, SC.
B, AP. 3, JUDEȚ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
SIMONA BRIȘCAN

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

41. Servicii de divertisment furnizate de soliști.
───────

(210) M 2022 03971
(151) 07/06/2022
(732) MECATES BRASOV SRL, DN 73,

KM 129+200, JUDETUL BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Mecates

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.05.03; 29.01.12

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

clase:
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii administrative pentru

preluarea comenzilor, servicii de agentii de
import și export.
40. Prelucrare metalurgică, prelucrare de
metale, frezare, debitarea materialelor, debitare,
rindeluire (ferăstrău mecanic), servicii de
strunjirea lemnului, prelucrare de piese pentru
alte persoane (servicii de prelucrare mecanică),
prelucrarea suprafețelor metalice folosind tehnici
de polizare de precizie, polizarea metalelor,
servicii de polizare, fabricarea de piese pe bază
de comandă și specificații primite de la terți.
42. Proiectare tehnică, proiectare de produs,
servicii de proiectare legate de prese pentru
prelucrarea metalului, inginerie mecanică,
cercetare cu privire la ingineria mecanică.

───────

(210) M 2022 03972
(151) 07/06/2022
(732) GREENLIX SRL, BD. PRIMAVERII,

NR.28, CONSTRUCTIE C1,
PARTER, P4-BIROU, JUDETUL
ILFOV, CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Mousse HOME MADE Cookies

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.09; 29.01.12

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

clase:
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30. Produse de cofetărie înghețate, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (cofetărie), trufe (produse
de cofetărie), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie nemedicinale, zefir
(produse de cofetărie), pastila (produse de
cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
produse de cofetărie dulci aromate, tablete
(produse de cofetărie nemedicinale), produse
de cofetărie și înghețate, gume transparente
(produse de cofetărie), glazură pentru produse
de cofetărie, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu înghețată, bezele moi (produse de
cofetărie), batoane de lemn dulce (cofetărie),
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din ciocolată, mentă pentru
utilizare în cofetărie, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie din fructe, suc de fructe (produse
de cofetărie), trufe cu rom (produse de
cofetărie), esențe folosite pentru produse de
cofetărie, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie
sub formă de tablete, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de arahide, bucăți de zahăr cristal
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie pe
bază de migdale , decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie pe bază

de produse lactate, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, glazuri din
dextrină de malț pentru produse de cofetărie,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, cachou (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, pastile mentolate (produse
de cofetărie), altele decât cele pentru uz
medical, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, cristale de
jeleu aromatizate pentru fabricarea de produse
de cofetărie din jeleu, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, prăjituri, pișcoturi (prăjituri), prăjituri
înghețate, pesmeciori (prăjituri), amestecuri
pentru prăjituri, preparate pentru prăjituri,
arome pentru prăjituri, aluat pentru prăjituri,
prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
căpșuni, glazuri pentru prăjituri, glazură pentru
prăjituri, amestecuri pentru prajituri, prăjituri cu
migdale, prăjituri din mei, aluat de prăjituri,
prăjiturici uscate (patiserie), prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), aluat congelat pentru prăjituri,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri din iaurt înghețate, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, dulciuri pentru ornarea prăjiturilor,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri cu
blat pufos congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, prăjituri pe bază de înghețată,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
caramelizate din orez expandat, zahăr cristalizat
pentru decorat prăjituri, prăjituri din orez cleios
(chapsalttock), prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri din ovăz pentru consum uman, prăjituri
de cereale pentru consum uman, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
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umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), torturi vegane, torturi,
tort cu caramel, torturi de înghețată.

───────

(210) M 2022 03973
(151) 07/06/2022
(732) SC VETRO DESIGN SRL, STR.

SOLDAT CONSTANTIN DRAGAN
NR. 20, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PRIMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 01.15.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, rosu, albastru deschis,
portocaliu

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, articole de
îmbrăcăminte pentru câini, articole de
îmbrăcăminte pentru cai, articole vestimentare
pentru câini, bandaje pentru picioarele cailor,
bentițe pentru cai, botnițe, curele de
harnașament, curele din piele (șelărie), curele
pentru pinteni, căpestre, curelărie realizată din
piele, căpestre de antrenament pentru cai,
curele pentru scărițe de șa, cuverturi anti-
muște pentru cai, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri pentru animale,
harnașamente, jambiere pentru animale, lese
de animale, lese din piele, lese pentru
animale, lese pentru animale de companie,
lese pentru câini, îmbrăcăminte pentru animale,
îmbrăcăminte pentru câini, îmbrăcăminte pentru
pisici, încălțăminte pentru câini, pelerine pentru
animale de companie, pălării pentru animale de
companie, pături și cuverturi pentru animale,

transportoare pentru animale (genți), zgărzi
electronice pentru animale de companie, zgărzi
pentru animale, șelărie, articole de șelărie, zgărzi
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale de companie, care conțin informații
medicale, zgărzi pentru câini, zgărzi pentru pisici.
24. Produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
lenjerii de pat, prosoape, lenjerie de casa,
inclusive prosoape de faţa, material textile,
țesături acoperite de motive desenate pentru
broderie., articole textile nețesute, articole textile
de menaj confecționate din materiale nețesute,
absorbante din materiale textile, articole de
menaj din materiale textile, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, cuverturi
matlasate din frotir, cârpe de menaj pentru
ștergerea paharelor, drapele și fanioane textile,
dubluri interioare confecționate din pânze
nețesute, dubluri interioare, dublură (țesături),
etichete, etichete din material textil de cusut
pe îmbrăcăminte, etichete textile, huse pentru
mobilă, lenjerie, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie, produse textile
pentru bucătărie și masă, așternuturi de pat
(lenjerie), huse (lenjerii) și pături pentru pat,
lenjerie de pat de frotir, pat (lenjerie de -),
prosoape, prosoape confecționate din materiale
textile, prosoape din materiale textile, prosoape
pentru șters sticlă, înlocuitori de textile, lenjerie
de uz casnic, huse textile pentru cămăși de
noapte, material plușat, materiale de tapițerie,
materiale din burete (produse textile la bucată),
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, materiale pentru tapițerii.
25. Uniforme, halate, lenjerie intima, lenjerie
intima de unica folosinta, îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sporturi, de exemplu, mănuși
de schi, maieuri sport, îmbrăcăminte pentru
cicliști, uniforme de judo și karate, pantofi
de fotbal, pantofi pentru gimnastică, ghete de
schi, imbracaminte din hartie, imbracaminte
impermeabila, costume din neopren, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, articole de
îmbrăcăminte pentru arte marțiale, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru schi, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte purtate în
timpul exercițiilor de judo, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte care conțin
substanțe pentru slăbit, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
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golf, cu excepția mănușilor, articole de
îmbrăcăminte pentru patinaj artistic, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul luptelor greco-
romane, articole de îmbrăcăminte pentru tenis,
articole vestimentare pentru bărbați, halate de
baie, slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
bermude, bikini, blugi, bluze, blazere, bluze albe
de spital, bluze cu glugă, bluze de antrenament,
bluze de trening, costume de neopren, costume
de motociclism, costume de ploaie, costume
de patinaj, costume de plajă, costume de schi
pentru concursuri, costume de înot, costume
de înot din două piese, pentru femei (tankini),
costume de zbor, costume din piele, costume
impermeabile pentru motocicliști, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, costume
pentru aikido, costume pentru taekwondo,
costume pentru înot, costume pentru ploaie,
costume rezistente la vânt, costume umede
pentru schi nautic, costume umede pentru schi
nautic și scufundări, costume umede pentru
windsurfing, curele din piele (îmbrăcăminte),
fuste de golf, fuste de tenis, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), haine de lucru, haine
de ploaie, halate de laborator, halate pentru
asistente medicale, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte
din hârtie, halate de plajă, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
îmbrăcăminte impermeabilă, îmbrăcăminte din
in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din
piele, îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
impermeabile, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, îmrăcăminte cu protecția contra
vântului, jachete impermeabile pentru vremea
rea, jachete reflectorizante, jachete pentru schi,
jachete în carouri de genul celor purtate
de tăietori de lemne, lenjerie intimă și de
noapte, bocanci de lucru, bocanci pentru
excursii, bocanci de snow-board, cizme de
vânătoare, cizme impermeabile, cizme militare,
cizme de ploaie, cizme impermeabile pentru
pescuit, cizme pentru motocicliști, clăpari pentru
snowboard, cizme și ghete, ghete de fotbal,
încălțăminte pentru munte (cizme de alpinism),
încălțăminte pentru volei, sneakers.

───────

(210) M 2022 03974
(151) 07/06/2022
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI, NR.7D, BL.4, SC.A,
ET.5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

harmony dreams

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.12;
05.01.16; 02.03.16

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cu exceptia: pregatiri in judo,
instruiri in sado (instruirea in ceremonia ceaiului).

───────
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(210) M 2022 03975
(151) 07/06/2022
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI, NR.7D, BL.4, SC.A,
ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FESTI KIDS

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

(591) Culori revendicate:galben, mov, negru,
portocaliu

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cu exceptia: pregatiri in judo,
instruiri in sado (instruirea in ceremonia ceaiului).

───────

(210) M 2022 03977
(151) 07/06/2022
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI, NR.7D, BL.4, SC.A,
ET.5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TOP MANELE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.04;
01.15.03

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cu exceptia: pregatiri in judo,
instruiri in sado (instruirea in ceremonia ceaiului).

───────
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(210) M 2022 03978
(151) 07/06/2022
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI, NR. 7D, BL. 4, SC.
A, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BALKANIKA TV

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.04.05; 26.03.01

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cu exceptia: pregatirii în
judo, instruirii în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului).

───────

(210) M 2022 03979
(151) 07/06/2022
(732) MARIUS CHINA, SOS. VITAN

BARZESTI, NR. 7D, BL. 4, SC.
A, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HOOD FAMOUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 02.01.16

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cu exceptia: pregatirii în
judo, instruirii în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului).

───────
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(210) M 2022 03980
(151) 07/06/2022
(732) HULDRA BOHO FOREST S.R.L.,

STR. TRAIAN, NR. 605, SAT
BERCENI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

BOHO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2022 03981
(151) 07/06/2022
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT SA, STR. BALTA
ALBINA, NR. 9, ET. 4, CAMERA
421, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IFLC festivalul international
de limba si cultura Romania

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.07; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.19; 27.05.24

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03982
(151) 07/06/2022
(732) S.C. ARCADIA POLICLINIC S.R.L.,

STR. SĂRĂRIE, NR. 38, JUD. IAŞI,
IAȘI, 700116, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARCADIA CLINICĂ VIRTUALĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.01; 26.01.04

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
36. Servicii financiare și monetare, afaceri
imobiliare.
41. Educaţie şi instruire în domeniul ştiinţei
medicale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2022 03983
(151) 07/06/2022
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT SA, STR. BALTA
ALBINA, NR. 9, ET. 4, CAMERA
421, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

firSTep Science,
Tehnology and Design Fair

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 01.03.16

(591) Culori revendicate:alb, negru, rosu,
portocaliu

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03984
(151) 07/06/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI, NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
one MANAGEMENT

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

35. Ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
prognoze economice, audit financiar, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
promovarea bunurilor şi serviciilor prin

sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de secretariat,
marketing cu public ţintă, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de generare de potențiali
clienți, servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, brokeraj, investiţii de capital,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare, studii
financiare, servicii financiare, evaluare fiscală,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări, afaceri
imobiliare, multifinanțare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, cotaţii bursiere,
servicii de garanţii.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, tehnoredactare computerizată electronică,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea de evenimente
de divertisment, desfășurarea de evenimente de
divertisment.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, consultanţă
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în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare / design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, audit energetic, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it), instalarea
de software pentru calculatoare, design grafic
pentru materialele promoţionale, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
consultanţă tehnologică, planificare urbană,
cercetare în domeniul excavațiilor, servicii de
design de logo-uri, inchirierea de software pentru
calculatoare.
45. Auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice in în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
servicii de reprezentare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, servicii privind litigiile.

───────

(210) M 2022 03985
(151) 07/06/2022
(732) ROKAPPA GREEN SOLUTIONS

SRL, STR. COŞTILEI, NR. 12, JUD.
PRAHOVA, BUŞTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Work Art Deco
Reflection of you.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.19;
07.01.09; 26.01.03; 05.03.14; 26.11.01

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mese decorative, mese de toaletă, mese
cu piedestal, mobilier, mobilier de baie, mobilier
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de bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din
lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, amenajarea spațiilor comerciale,
construcții de decoruri scenografice, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de panouri, decorare de clădiri, montaj
de decoruri, servicii de pictură decorativă,
servicii de amenajări peisagistice cu materiale
inerte, tencuirea decorativă a pereților, tencuire
decorativă a plafoanelor sau pereților, vopsire și
decorare de clădiri.

───────

(210) M 2022 03986
(151) 07/06/2022
(732) SC DESERTA SRL, STR. C

PORUMBESCU, NR. 3, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. CALEA DUMBRAVII, NR.
139/2, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
STONE

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

5. Suplimente dietetice, suplimente dietetice
proteice, suplimente dietetice pe baza de
albumina, suplimente dietetice pe baza de
caseina, suplimente dietetice pe baza de
minerale, suplimente dietetice pe baza de
germeni de grau, suplimente dietetice pe baza
de drojdie, suplimente dietetice pe baza de
proteine din zer, suplimente dietetice pe baza de
drojdie de bere, dulciuri medicinale, preparate
pe baza de vitamine, supliment nutritiv buvabil-
răcoritor, energizante.
29. Bautura pe baza de lapte de migdale,
bautura pe baza de lapte de nuca de cocos,
jeleuri de fructe, gustari pe baza de fructe,
bautura din lapte si fructe (milk shake), bauturi
pe baza de lapte de arahide, salate vegetale.
30. Produse de cofetarie si patiserie, produse
de cofetărie cu migdale, biscuiţi / fursecuri,
torturi/prăjituri, sandvişuri cu brânză, gustări
pe bază de cereale, băuturi din ciocolată cu
lapte, ciocolata, spume de ciocolată, băuturi pe

bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, produse de cofetărie / produse
de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), cremă din ouă şi lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), dulce de leche
(dulceaţă de lapte), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie ), turtă dulce, sandvişuri de hot
dog, îngheţată, dropsuri (produse de cofetărie ) /
pastile (produse de cofetărie ), plăcinte cu
carne, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, praline, budinci, quiche (tartă),
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, sandvişuri, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons din
nucă de cocos, pacheţele de primăvară, ceai,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, vafe, sirop
auriu, sirop de agave, miere.
32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe ,băuturi
nealcoolice , băuturi nealcoolice pe bază de
miere , băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea ,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
sportive bogate în proteine , băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenţii de lapte, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi) , smoothie-uri , apă
carbogazoasă ,băuturi răcoritoare , băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri.
33. Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe , bitter, cidru, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35. Afaceri comerciale, servicii de agenţii de
import export, servicii de francizare, consiliere,
consultanţă pentru afaceri şi management,
publicitate şi reclamă, organizare de expoziţii şi
orice formă de prezentare în scop comercial în
legatură cu produsele din clasele 5, 29, 30 32,
33 si 43 ce fac obiectul înregistrării.
43. Servicii de bar, servicii de bufet, servicii
de restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii hoteliere, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea de
torturi, furnizare de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.

───────
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(210) M 2022 03987
(151) 07/06/2022
(732) GRAIN TRIP BAKERY SRL, BD.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 8, BL. B 2, AP. 10, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L, STR.
VIORELE NR. 51, BLOC 37, SC. 2,
AP.63, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAIN TRIP BREADS
OF THE WORLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02; 24.17.02; 26.13.25

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), acadele
(dulciuri), alimente preparate din aluat, aluat
dospit, aluat înghețat, aluat de pâine, aluat,
aluat pentru prăjituri, aluaturi și amestecuri din

acestea, alune trase în ciocolată, amestecuri
de cafea, amestecuri de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
amestecuri de cafea si malț, amestecuri de
cafea și cicoare, amestecuri de ciocolată caldă,
amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de patiserie,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri pentru
pâine, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, amestecuri pentru produse de
brutărie, amestecuri preparate de patiserie,
arahide crocante, produse de cofetărie pe bază
de arahide, arome alimentare, altele decât
uleiuri esențiale, arome pentru băuturi (altele
decât uleiurile esențiale), arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, baclava, baghete,
baghete umplute, baozi (chifle umplute), batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane de
cereale și batoane energizante, batoane de
ciocolată, batoane de lemn dulce (cofetărie),
batoane de nuga cu nuci pecan, batoane de
nuga învelite în ciocolată, batoane de pâine,
batoane de prăjitură, băuturi din cafea, băuturi
din ceai nemedicinale, băuturi frapate, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi gazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înghețată, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, bezele, biscotti, biscuiți, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, blaturi de pizza, boabe de
cafea, boabe de cafea învelite în zahăr, boabe
de cafea măcinate, boabe de cafea prăjite,
bomboane, bomboane fără zahăr, brioșe, brioșe
englezești, budinci, budinci yorkshire, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
burritos (mâncare mexicană), cafea aromată,
cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, cafea de
malț, cafea decafeinizată, cafea gata preparată,
cafea liofilizată, cafea sintetică, cafea solubilă,
cafea verde, cappuccino, capsule de cafea,
capsule de ceai, caramel, caramele, cereale
gata preparate, chifle, chifle cu cremă, chifle
cu gem, chifle cu gaură în mijloc (bagels),
chifle dulci, chifle moi (pâine), chifle umplute,
chipsuri de ciocolată, chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb, chipsuri din cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chou à la crème, cicoare
(înlocuitori de cafea), ciocolată aerată, ciocolată
caldă, ciocolată cu alcool, ciocolată fără
lapte, ciocolată granulată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată umplută, ciocolate cu umplutură de
bezea, ciocolată sub formă de praline, ciocolată
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de băut, clătite, concentrate de cafea, cornuri,
coșulețe din foietaj pentru umplere cu diverse
garnituri, covrigei, covrigi glazurați cu ciocolată,
cozonac pandoro, cozonac secuiesc (kurtos
kolacs), cozonaci, cremă de ciocolată pentru
pâine, cremă de bezea, cremă de zahăr
invertit (miere artificială), creme de zahăr
ars, cremșnituri, creme tartinabile pe bază de
ciocolată, crutoane, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni pentru pomul
de crăciun (comestibile), deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), drajeuri de fructe (produse
de cofetărie), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), dulciuri, dulciuri fără conținut
de zahăr, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
ecleruri, esență de cafea, esențe de ciocolată
pentru prepararea băuturilor, espresso, extracte
de cafea de malț, extracte de cicoare utilizate
ca înlocuitori de cafea, făină pentru prăjituri,
făină de grâu, făină de hrișcă (pentru alimente),
floricele de porumb, foi de patiserie congelate,
foi de plăcintă, fondante (cofetărie), fondue din
ciocolată, franzele cu malț și fructe, fulgi de
patiserie de unt de arahide, fulgi de cereale
uscate, fursecuri, găluște pe bază de făină,
germeni de grâu pentru consum uman, glazură
pentru prăjituri, gofre de ciocolată, gogoși cu
gaură în mijloc, grisine subțiri, grisine groase,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări pe bază de cereale, halva, hamburgeri în
pâine, iepurași de ciocolată, îndulcitori naturali,
infuzii de plante, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, jeleuri, lipie, măr
pané, marțipan, miere, migdale trase prin zahăr,
napolitane, nuga, pâine aromată cu condimente,
pâine crocantă, pâine cu conținut scăzut de
sare, pâine cu fasole roșie dulce, pâine cu
semințe de soia, pâine cu stafide, pâine cu
umplutură, pâine cu usturoi, pâine daneză,
pâine de malț, pâine de secară, pâine fără
gluten, pâine indiană, pâine integrală, pâine la
aburi, pâine multicereale, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine prăjită, pâine proaspătă,
pâine semicoaptă, pâini cu fructe, pandișpan
copt pe aburi (fa gao), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), parfeuri,
pască evreiască (matzo), pateuri cu cârnați,
pateuri cu ciocolată, pateuri de foietaj, pateuri
(patiserie), pesmet, pișcoturi, pizza, plăcinte,
plăcintă cu carne, plăcinte cu afine, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu
legume, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu vânat,
plăcinte fără carne, plăcinte proaspete, prăjituri,
prăjiturele, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu migdale, prăjituri din mei, prăjituri

înghețate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pentru ceai, praline, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, preparate pentru prăjituri,
preparate pentru torturi, pricomigdale (patiserie),
produse de brutărie, produse de cofetărie
congelate, profiteroluri, pufuleți de brânză, pungi
de cafea, inlocuitori de cafea, esențe de
cafea, doze de cafea, rahat turcesc, rulouri
de pâine daneză, rulouri de pâine umplute,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
rulouri umplute, sandvișuri, savarine, șerbeturi,
sirop de arțar, sirop de ciocolată, snacks-uri
crocante, sopapillas (pâine prăjită), specialități
de patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), suc de fructe (produse de
cofetărie), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
tarte, tiramisu, tort cu caramel, torturi, torturi
de înghețată, torturi vegane, trufe de ciocolată,
trufe (produse de cofetărie), uleiuri de cafea,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de cafea, umpluturi
pe bază de ciocolată, vafe congelate, vafele,
vată de zahăr, vafe cu glazură de ciocolată, vafe
din ciocolată, vafe, gofre, orz destinat utilizării ca
înlocuitor de cafea, filtre sub formă de pliculețe
pline cu cafea, biscuiți din pâine.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, furnizare de informații cu privire la
întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, asistență comercială
privind deschiderea de francize, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență în gestiunea comercială
a firmelor în sistem de franciză, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență privind
gestiunea comercială în cadrul unui contract
de franciză, consiliere în afaceri privind
francizarea, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de informații de afaceri în materie
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de francize, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
gestiunea stocurilor, închiriere de standuri
de vânzare, închiriere de spații publicitare,
mostre de produse, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, organizare de demonstrații
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de demonstrații
în scopuri comerciale, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții comerciale, organizare de prezentări
în scopuri comerciale, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, prelucrare de date,
sistematizare și management, prelucrare
electronică a comenzilor, prestarea de servicii
de piață inteligentă, prelucrare de date pentru
colectarea de date în scopuri comerciale,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovarea vânzărilor, publicitate
online, redactări de texte publicitare, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de amenajare și decorare de
vitrine, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de asistență
în afaceri privind înființarea și operarea de
francize, servicii de colaborări de afaceri în
rețea, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții cu
amănuntul, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii
de consultanță (comercială) privind operațiunile
de franciză, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de agenții de
import și export, servicii de lansare de produse,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de merchandising, servicii de programe
de loializare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, 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 șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, 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 șerbeturi,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal.
40. Măcinarea alimentelor, măcinarea cafelei,
prăjirea și prelucrarea cafelei, fabricare la
comandă de pâine, afumarea alimentelor,
congelarea alimentelor, conservarea alimentelor,
conservarea alimentelor și a băuturilor,
conservarea băuturilor, fabricarea berii,
imprimare, imprimare 3d, închirieri de mașini și
aparate pentru procesarea băuturilor, închirieri
de mașini și aparate pentru procesarea
alimentelor, morărit, prelucrare de frunze de ceai,
prelucrarea laptelui, procesarea alimentelor,
râșnirea cafelei, servicii de afumătorie pentru
afumarea alimentelor, servicii de conservare
a alimentelor, servicii de distilare, servicii de
distilare a băuturilor spirtoase, servicii de
fabricare de bere, servicii de producție de must,
servicii de reciclare de ulei pentru gătit și de
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ulei vegetal, tratamentul alimentelor și băuturilor,
zdrobirea fructelor, fabricarea de cidru pentru
alte persoane.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de bodegi de vinuri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii de
catering, ceainării, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, decorare de
alimente, decorare de torturi, servicii oferite de
fast-fooduri, închiriere aparate de gătit, închiriere
de aparate de distribuție de băuturi calde
și reci, cu excepția distribuitoarelor automate,
leasing de cafetiere, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, organizare de banchete, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pensiuni, servicii oferite de pizzerii, preparare
de mâncăruri, prepararea alimentelor, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servirea de
băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
oferite de rotiserii, servicii de somelier, servicii
de rezervări la restaurant, servicii de rezervare a
meselor, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 03988
(151) 07/06/2022
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
PIATA UNIRII, NR. 1, CAM. 133,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

CO

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Warm
Red C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03989
(151) 07/06/2022
(732) S.C. ARCADIA HOSPITAL S.R.L.,

STR. SĂRĂRIE NR. 38, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700116, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARCADIA SPITAL VIRTUAL

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
36. Servicii financiare și monetare, afaceri
imobiliare.
41. Educaţie şi instruire în domeniul ştiinţei
medicale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2022 03990
(151) 07/06/2022
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
PIATA UNIRII NR. 1, CAM.133,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

cetatea oradea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Warm
Red C), albastru (Pantone 533 C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03991
(151) 07/06/2022
(732) COSMIN CRISTIAN VASILE, SAT

PETREȘTI, INTRAREA FLORILOR
NR. 7, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

BUCHAREST
ARBITRATION DAYS BarD

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

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

clase:
41. Organizare de conferințe, servicii
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de cicluri de conferințe, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizare de
conferințe cu scopuri educative, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare de conferințe cu

privire la educație, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizare și coordonare de conferințe cu
scop educativ, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare și
coordonare de conferințe cu caracter comercial
și de afaceri, instruire în domeniul furnizării de
servicii juridice.
45. Servicii juridice, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii
de cercetare de informații juridice, furnizarea de
informații cu privire la servicii juridice, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
informații juridice, servicii juridice legate de
afaceri.

───────
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(210) M 2022 03992
(151) 07/06/2022
(732) BOGDAN-ALEXANDRU IONAȘCU,

BLD. INDEPENDENȚEI NR. 13, BL
D2, SC. A, ET.5, AP 15, JUD. IASI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

farmacia de urgență
clinica Revial

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii

naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare, farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu ridicata pentru
preparatele sanitare, farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu unguente și loțiuni preparate
de laboratoare farmaceutice, produse destinate
protecției ori îmbunătățirii sănătății oamenilor,
preparate medicale, medicamente, produse
farmaceutice, preparate farmaceutice, vitamine,
minerale, produse farmaceutice preparate
cu vitamine, produse farmaceutice preparate
cu minerale, suplimente alimentare, ceaiuri
medicinale și nemedicinale, remedii naturale
și farmaceutice, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
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sanitare, truse medicale, mănuși medicale,
măști medicale, alimente pentru bebeluși și
copii, produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și după
expunerea la soare, produse pentru igiena
personală, șampoane și săpunuri medicinale și
nemedicinale, scutece pentru bebeluşi, scutece
igienice pentru incontinență, articole absorbante
pentru igiena personală, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse pentru
îngrijirea ochelarilor și a lentilelor de contact,
cântare, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală,
servicii de comerț online, prin intermediul unui
website sau prin intermediul unei aplicații
mobile, în legătură cu medicamente fără
prescripție medicală (otc-uri), vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, mănuși medicale, măști
medicale, alimente pentru bebeluși și copii,
produse alimentare și non alimentare bio,
produse alimentare și non alimentare organice,
produse alimentare și non alimentare vegane,
produse și articole pentru femei, produse
și articole pentru mame și gravide, produse
cosmetice, produse dermatocosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, produse pentru
îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea pielii
înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena

personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice
39. Transportul cu ambulanţa
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
pentru persoane, servicii de îngrijire medicală,
servicii de spitalizare, servicii de clinică
medicală, examinare medicală (screening),
asistenţă medicală, servicii medicale clinice,
servicii oferite de un centru de sănătate,
servicii de telemedicină, servicii de stomatologie,
servicii de optometrie, servicii de sănătate
mintală, servicii de medicină alternativă, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
chirurgie plastică, servicii de analize medicale
în scopul diagnosticării şi tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, servicii de terapie,
inclusiv fizioterapie şi logopedie, chiropractică,
servicii de medicină regenerativă, acupunctură,
servicii de bancă de sânge şi bancă de ţesuturi
umane, servicii de casă de convalescenţă,
servicii de sanatorii, servicii de ingrijire medicală
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
de îngrijire de tip hospice, închirierea de
echipamente medicale, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii oferite de moaşe, servicii de
îngrijire postnatală, oferirea de sfaturi privind
nutriţia şi dieta, servicii de inseminare artificială şi
fertilizare in vitro, servicii farmaceutice, consiliere
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farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor

───────

(210) M 2022 03993
(151) 07/06/2022
(732) S.C. CASUAL ENTERTAINMENT

S.R.L, STRADA SPERANTEI,
NUMAR 13, COMUNA CLINCENI,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)
Gipsy Casual

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────


