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Cereri Mărci publicate în 14/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07165

(151)
07/11/2022

(732)
TRANSCASH.EU S.A.

TC transcash

2 M 2022 07807

07/11/2022

SCALA EVENTS S.R.L

GRĂDINA FLOREASCA

3 M 2022 07823

07/11/2022

BĂDIN-SISTEM SRL

APA NU CADE ÎNTOTDEAUNA
DIN CER! BADIN SISTEM

4 M 2022 07880

01/11/2022

TOYS DEPO SRL

TOYS DEPO

5 M 2022 07888

02/11/2022

FAMILIE MENAJE SRL

wo&wo

6 M 2022 07945

07/11/2022

ULTRA CRISCROSS SRL

ULTRA EFFECTIVE

7 M 2022 07979

07/11/2022

THE FOREST BARN S.R.L.

THE FOREST BARN Weddings
& Events

8 M 2022 07980

07/11/2022

ASOCIATIA HEM

N-AVEM SÂNGE?!

9 M 2022 07981

07/11/2022

HOREA-CRISTIAN LENCAR

SIMSTA

10 M 2022 07983

07/11/2022

PAN FOOD SRL

BATONUL COPILARIEI MAXY

11 M 2022 07984

07/11/2022

DOMILOIU IONELA PFA

Bliss Beauty Studio

12 M 2022 07985

07/11/2022

SALES MACHINE
INTERNATIONAL SRL

Data Hackathon

13 M 2022 07986

07/11/2022

CREATIVE HAIRSTYLE BY F&A CREATIVE HAIRSTYLE BY F&A
S.R.L.
0738340227

14 M 2022 07987

07/11/2022

FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A.

SOLDIER

15 M 2022 07988

07/11/2022

FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A.

INVICTUS

16 M 2022 07989

07/11/2022

ADINA ALEXANDRA
PETRESCU

MALEE

17 M 2022 07990

07/11/2022

FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A.

BLACK GOLD

18 M 2022 07991

07/11/2022

MAYA EYELASHES&BEAUTY
SRL

BEAUTY CLINIQUE by Maya
Jianu

19 M 2022 07992

07/11/2022

FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A.

PHYSICROP

20 M 2022 07993

07/11/2022

ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA

HOPE BUILD

21 M 2022 07994

07/11/2022

FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A.

MIG

22 M 2022 07995

07/11/2022

FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A.

DRIVE

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2022 07996

(151)
07/11/2022

(732)
ANTENA TV GROUP SA

Hei, Antena!

24 M 2022 07997

07/11/2022

RADU TURCULEȚ

Sentimente

25 M 2022 07999

07/11/2022

TURISM EXPERT TRAVEL SRL expert travel Alege să
fii fericit! Călătorește...
Zâmbește...Trăiește...Ia-ți o
vacanță!

26 M 2022 08000

07/11/2022

MARIUS CĂTĂLIN POPA

POPAS BAND

27 M 2022 08001

07/11/2022

MARIUS CĂTĂLIN POPA

POPAS

28 M 2022 08002

07/11/2022

SAFIR SRL

29 M 2022 08003

07/11/2022

MINA-IOANA AUGUSTIN

THE GYM THE BODY MAKER

30 M 2022 08004

07/11/2022

DORIPESCO SA

DORIPESCO

31 M 2022 08005

07/11/2022

OFTAL MEDICA CONSULT SRL Eye Settings

32 M 2022 08006

07/11/2022

ANA NASTAS

Dr. Nastas Ana OBSTETRICĂ ŞI
GINECOLOGIE

33 M 2022 08007

07/11/2022

ROXABELA SRL

Madamme Bijoux

34 M 2022 08008

07/11/2022

FIVE COFFEE ROASTERS SRL KUNE

35 M 2022 08010

07/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

a1

36 M 2022 08011

07/11/2022

RĂZVAN HARABAGIU

MARMORAT

37 M 2022 08012

07/11/2022

FERT-TRADERO S.R.L.

FERT-TRADE

38 M 2022 08014

07/11/2022

ANTENA TV GROUP S.A

a antenaGROUP

39 M 2022 08016

07/11/2022

SORIN GADOLA

AQUA VIVENTIA

40 M 2022 08017

07/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

antena

41 M 2022 08018

07/11/2022

SOHALYREI S.R.L.

sohaly

42 M 2022 08019

07/11/2022

DANA SCINTEI

Stellar

43 M 2022 08020

07/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

antena PLAY a

44 M 2022 08022

07/11/2022

MASAR FOOD S.R.L.

Crispărie FAST FOOD
DELIVERY

45 M 2022 08023

07/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

antena a1

46 M 2022 08024

07/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

a antena internațional

47 M 2022 08025

07/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

a antena antena PLAY

48 M 2022 08026

07/11/2022

SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

LIVE THE GRAND
EXPERIENCE

49 M 2022 08027

07/11/2022

IULIUS-DANIEL BONDOC

CSL CUSTOM

3

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
50 M 2022 08028

(151)
07/11/2022

(732)
BASARAB 14 BUSINESS
GROUP SRL

51 M 2022 08029

07/11/2022

INTERMOBILI FURNITURE
S.R.L.

52 M 2022 08030

07/11/2022

DUMITRU-PANTELIMON MATEI TARGU JIU One Step To Infinity

4

(540)
NIKI
INTERMOBILI furniture
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07165
07/11/2022
TRANSCASH.EU S.A.,
RACLAWICKA, 2-4, WROCŁAW,
53-146, POLONIA

TC transcash
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05; 26.11.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone 116
C), negru (Pantone 426 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Acordare de finanțare pentru societăți,
acordare de fonduri pentru entități comerciale,
servicii de recuperare a datoriilor și de factoring,
servicii financiare în domeniul transportului de
mărfuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07807
07/11/2022
SCALA EVENTS S.R.L, BDUL MIRCEA ELIADE NR. 16,
SPAȚIU COMERCIAL, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GRĂDINA FLOREASCA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
strângerea la un loc în folosul tertilor a
produselor alimentare și a bauturilor (cu
excepția transportului lor), permițând clienților
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicată sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, aplicațiilor online, magazinelor online,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, servicii
de reiatii publice, organizarea de târguri
și expoziții cu scop comercial și publicitar,
design grafic pentru materiale publicitare/
promoționale, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, publicitate, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, consultanță privind strategiile de
comunicare în reiatii publice și în publicitate.
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, marketing, servicii de relații media,
servicii de comunicații corporatiste, servicii de
lobby commercial, machetarea pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri, expoziții,
spectacole de modă în scop publicitar, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relatii publice, publicarea de texte
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legatură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri
publicitare, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare,
servicii de primire a vizitatorilor, desfășurarea
de evenimente comerciale, servicii de comandă
on-line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, promovarea produselor
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prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenced, servicii de generare de potențiali
clienți, regie și producție de filme, altele decta
filmele în scop publicitar, organizarea expozițiilor
cu scop comercial și publicitar, regizarea de filme
publicitare, producții de filme publicitare, scenarii
publicitare.
41. Educație,
furnizare
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii ce constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuală sau literară, publicului în
scop cultural sau educational, organizarea de
expoziții cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor fotografie, servicii
de regie și producție de filme, altele
decât filmele în scop publicitar, servicii
culturale, educaționale sau de amuzament
furnizate de parcuri de divertisment, circuri,
grădini, galerii de artă și muzee, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii
de parcuri de amuzament. furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole. organizarea și susținerea
de concerte, organizarea și susținerea
conferințelor, colocviilor, congreselor. servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuite de filme.
transfer de know- how (instruire), servicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, producții de film,
altele de filmele publicitare, servicii de karaoke,
microfilmate. închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de orchestra,
furnizarea online de muzică nedescarcabila,
de imagini video nedescarcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, fotografie, prezentarea spectacolelor

de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe față, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea și susținerea de
seminarii, simpozioane, ateliere, închirierea
de decoruri pentru spectacole, pentru scenă,
producția de spectacole, compunerea de melodii
servicii educaționale, de instruire, divertisment
de televiziune, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), organizarea de
competiții de sporturi electronice, regizarea de
spectacole, transfer de cunostiințe de afaceri și
know-how (training), organizarea de evenimente
de divertisment, educație muzicală, organizarea
și desfășurarea de evenimente sportive,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
jocuri de tip escape room (divertisment),
prezentarea de expoziții muzeale, producerea de
prodcasturi, servicii educaționale, de instruire și
divertisment, inclusiv cu oferta de alimente și
băuturi, oferite în discoteci, cluburi de nopate,
terase, grădini de vara, saloane de evenimente.
43. Servicii de furnizare alimente și băuturi.
servicii în legătură cu prepararea de alimente și
băuturi pentru consum, decorarea de alimente,
sculptarea de alimente, închirierea de scaune,
mese, fete de masă, mobilier, sticlărie, aparate
de gătit, dozatoare apă potabilă, aparate de
iluminat, servicii de bucătari personali, servicii
de bar cu shisha (tutun aromat), servicii de
lounge cu narghilea, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, închirierea
sălilor de ședința, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant
udon and soba, decorarea de alimente, torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de critică
gastronomică (oferirea de informații despre
alimente și băuturi), servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă.
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07823
07/11/2022
BĂDIN-SISTEM SRL, INTR.
MARTIR SLOBODANCA EWINGER
NR. 6, SC. A, ET. 3, AP. 8, JUD.
TIMIȘ, TIMISOARA, 300721, TIMIȘ,
ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

APA NU CADE ÎNTOTDEAUNA
DIN CER! BADIN SISTEM
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri , albastru , verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Mașini de irigații pentru agricultură,
dispozitive de pulverizare (instalații automate)
pentru irigații, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații agricole, aspersoare
automate pentru sistemele de irigații în
horticultură, instalații automate de irigare,
instalații agricole pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigare, duze de pulverizare
pentru irigare, aparate de irigare pentru
fertilizare, instalații automate de irigare pentru
grădină, instalații automate de irigare pentru
plante, aparate de irigare de uz horticol,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
instalații automate de irigare folosite în
agricultură, instalații automate de irigare folosite
la grădinărit, mașini de irigare prin aspersiune
folosite în agricultură, mașini de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, instalații
de pulverizare pentru irigarea automată a
terenurilor, instrumente (automate) de irigare
prin aspersiune, cu excepția mașinilor, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în

agricultură, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, mașini de
irigare prin aspersiune pentru terenurile de golf,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, aspersoare (instalații automate) pentru
irigarea florilor și a plantelor, instalații (automate)
de irigare prin aspersiune pentru terenurile de
golf, sisteme de irigație cu picătura
17. Furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri
de apă pentru irigații, furtunuri flexibile pentru
folosirea la irigații, furtunuri adaptate pentru
irigație, tuburi (nemetalice) pentru irigație
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata, respectiv servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produsele din
clasele 11 și 17
37. Servicii de instalare de mașini de irigații
pentru agricultură, servicii de instalare de
dispozitive de pulverizare (instalații automate)
pentru irigații, servicii de instalare de aspersoare
automate pentru sistemele de irigații agricole,
servicii de instalare de aspersoare automate
pentru sistemele de irigații în horticultură, servicii
de instalare de instalații automate de irigare,
servicii de instalare de instalații agricole pentru
irigare, servicii de instalare de sisteme de
aspersoare pentru irigare, servicii de instalare
de duze de pulverizare pentru irigare, servicii de
instalare de aparate de irigare pentru fertilizare,
servicii de instalare de instalații automate de
irigare pentru grădină, servicii de instalare de
instalații automate de irigare pentru plante,
servicii de instalare de aparate de irigare de
uz horticol, servicii de instalare de sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, servicii
de instalare de instalații automate de irigare
folosite în agricultură, servicii de instalare
de instalații automate de irigare folosite la
grădinărit, servicii de instalare de mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
servicii de instalare de mașini de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, servicii de
instalare de instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a terenurilor, servicii de
instalare de instrumente (automate) de irigare
prin aspersiune, cu excepția mașinilor, servicii
de instalare de instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, servicii
de instalare de instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultură, servicii
de instalare de mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, servicii de instalare de
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, servicii de instalare de aspersoare
(instalații automate) pentru irigarea florilor și
a plantelor, servicii de instalare de instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
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terenurile de golf, servicii de instalare de sisteme
de irigație cu picătura, servicii de instalare
de furtunuri poroase pentru irigații, servicii de
instalare de furtunuri de apă pentru irigații,
servicii de instalare de furtunuri flexibile pentru
folosirea la irigații, servicii de instalare de
furtunuri adaptate pentru irigație, servicii de
instalare de tuburi (nemetalice) pentru irigație,
reparații și lucrări de întreținere de mașini de
irigații pentru agricultură, reparații și lucrări de
întreținere de dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, reparații și lucrări
de întreținere de aspersoare automate pentru
sistemele de irigații agricole, reparații și lucrări
de întreținere de aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, reparații
și lucrări de întreținere de instalații automate
de irigare, reparații și lucrări de întreținere
de instalații agricole pentru irigare, reparații și
lucrări de întreținere de sisteme de aspersoare
pentru irigare, reparații și lucrări de întreținere
de duze de pulverizare pentru irigare, reparații
și lucrări de întreținere de aparate de irigare
pentru fertilizare, reparații și lucrări de întreținere
de instalații automate de irigare pentru grădină,
reparații și lucrări de întreținere de instalații
automate de irigare pentru plante, reparații și
lucrări de întreținere de aparate de irigare de
uz horticol, reparații și lucrări de întreținere de
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
reparații și lucrări de întreținere de instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
reparații și lucrări de întreținere de instalații
automate de irigare folosite la grădinărit, reparații
și lucrări de întreținere de mașini de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, reparații
și lucrări de întreținere de mașini de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, reparații și
lucrări de întreținere de instalații de pulverizare
pentru irigarea automată a terenurilor, reparații și
lucrări de întreținere de instrumente (automate)
de irigare prin aspersiune, cu excepția mașinilor,
reparații și lucrări de întreținere de instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
agricultură, reparații și lucrări de întreținere de
instalații (automate) de irigare prin aspersiune
folosite în horticultură, reparații și lucrări de
întreținere de mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, reparații și lucrări
de întreținere de fântâni arteziene, sisteme de
irigare și stropire cu apă, reparații și lucrări de
întreținere de aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor, reparații
și lucrări de întreținere de instalații (automate)
de irigare prin aspersiune pentru terenurile de
golf, reparații și lucrări de întreținere de sisteme
de irigație cu picătura, reparații și lucrări de
întreținere de furtunuri poroase pentru irigații,

reparații și lucrări de întreținere de furtunuri
de apă pentru irigații, reparații și lucrări de
întreținere de furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, reparații și lucrări de întreținere de
furtunuri adaptate pentru irigație, reparații și
lucrări de întreținere de tuburi (nemetalice)
pentru irigație.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)
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TOYS DEPO SRL, SOSEAUA
MIHAI BRAVU, NR. 123-135, BLOC
D11, SCARA B, ETAJ 1, AP. 4,
SECTOR 3, BUCURESTI, 021324,
ROMANIA

TOYS DEPO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport,
transportoare suspendate, transport (aparate și
instalații de -) prin cablu, teleschiuri, telescaune,
suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, instalații transportoare (teleschiuri),
instalații de transport pe cablu, instalații de
transport aerian pentru transportul de persoane,
instalații de transport (teleschiuri), dronă,
cabine pentru instalații de transport pe cablu,
autovehicule pentru pasageri, ambarcațiuni
amfibii, aeroglisoare, acoperiș protector pentru
cărucioare de copii, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, accesorii pentru biciclete
pentru transportarea băuturilor, adaptoare
pentru lamele ștergătoarelor vehiculelor,
ambreiaje cu gheare pentru vehicule terestre,
alarme electronice antifurt pentru vehicule,
amortizoare de cauciuc pentru cărucioare
de copii, amortizoare de suspensie pentru
autovehicule, amortizoare pentru trolee,
amortizoare pentru suspensii pentru vehicule,
amortizoare hidraulice rotative pentru vehicule,
amortizoare de șocuri sub formă de componente
ale suspensiilor vehiculelor, amortizoare de șoc
hidraulice rotative pentru vehicule, amortizoare
de torsiune pentru vehicule, amortizoare
de suspensie pentru vehicule, amortizoare
pentru vehicule, amortizoare sub formă de
componente ale suspensiilor pentru vehicule,
antiorbire (dispozitive - pentru vehicule), arcuri
amortizoare pentru vehicule, apărătoare de
soare sub formă de componente de caroserie
pentru vehicule, arcuri de suspensie pentru
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vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
penumatice pentru componentele sistemului de
suspensie auto folosite la amortizarea șocurilor
la scaunul și cabina șoferului, arcuri pentru
sisteme de suspensie pentru vehicule, arcuri
pentru sistemele de suspensie ale vehiculelor,
arcuri pentru amortizarea șocurilor, pentru
vehicule, arcuri pentru amortizarea șocurilor sub
formă de componente ale suspensiilor pentru
vehicule, arcuri lamelare pentru suspensii de
vehicule, arcuri pneumatice pentru amortizarea
șocurilor în cabina șoferului, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), articulații homocinetice
(componente de vehicule), axe de împingere
pentru a modifica sarcina utilă a vehiculelor,
bare de torsiune pentru vehicule, bare pentru
scaun (componente de vehicule), bare pentru
scaun (piese de vehicule), bare în formă de
t pentru schilifturi, benzi parasolare pentru
vehicule, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, benzi de tracțiune pentru
pneuri de vehicule, benzi de protecție pentru
uși de vehicule, benzi de protecție pentru
caroserii de vehicule, benzi de protecție cu
inserții reflectorizante pentru uși de vehicule,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, bielete (piese
auto), brațe de suspensie pentru teleferice, brațe
pentru ștergătoare de parbriz, brichete electrice
pentru vehicule terestre, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bucșe
pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, capace de închidere pentru
rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
capace de bocaport din oțel pentru nave,
cadru de tractare din metal pentru vehicule,
cabluri de frână pentru vehicule, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
bușoane pentru rezervoare de benzină pentru
vehicule, capote și huse pentru cărucioare de
copii, caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii, caroserii izolate
pentru vehicule, caroserii pentru autovehicule,
caroserii pentru vehicule cu motor, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), prelate
d cărucioare pentru copii , căptușeli de acoperiș
pentru vehicule, căptușeli adaptate pentru zona
de încărcare a vehiculelor, cilindri principali de
frână, cilindri de roată pentru vehicule, cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, cilindri de frână pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie (componente ale vehiculelor),

coloane de direcție pentru vehicule, coloane
de suspensie pentru vehicule, componente
de frânare pentru vehicule, componente de
frână pentru vehicule, componente pentru
trenuri, componente pentru caroserii de vehicule,
coșuri pentru cărucioare de copii, coșuri de
gunoi adaptate pentru folosirea în vehicule,
containere pentru transportul animalelor sub
formă de caroserii de vehicule, corniere de
protecție adaptate pentru cărucioare, console
care constituite componente pentru habitaclul
vehiculelor, conectori hidraulici pentru vehicule,
conducte de combustibil pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, cotiere
pentru scaune cu rotile, curele din cauciuc pentru
transmisii de vehicule terestre, cremaliere de
direcție pentru vehicule, cușete pentru vehicule,
cutii pentru mănuși pentru vehicule, deflectoare
de aer pentru vehicule, deflectoare de vânt
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, dispozitive de tractare din
metal pentru vehicule, dispozitive de reglare
a presiunii frânelor hidraulice pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
deflector anti-insecte, componente structurale
de vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, elemente componente pentru
caroserii de vehicule, elice pentru vehicule,
etriere de frână pentru vehicule, extensii
pentru pasajul roții, ferestre de vehicule
care conțin sisteme de încălzire, ferestre
pentru vehicule care conțin antene pentru
recepționare radio, saboți de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, frâne pentru
roți, frâne electronice pentru vehicule, frâne cu
disc pentru vehicule terestre, frâne cu con de
fricțiune pentru vehicule terestre, frâne cu disc,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), airbaguri
gonflabile utilizate în vehicule pentru prevenirea
vătămărilor în accidente, airbaguri pentru
vehicule, alarme acționate la distanță pentru
vehicule aeriene, alarme acționate la distanță
pentru vehicule maritime, alarme acționate
la distanță pentru vehicule terestre, alarme
antifurt pentru vehicule, alarme antiintruziune
pentru vehicule, avertizoare acustice de
marșarier pentru vehicule, alarme sonore
(pentru marșarier) la vehicule, alarme sonore
(antifurt) pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme pentru vehicule, alarme
electrice de avertizare pentru vehicule, alarme
de siguranță pentru vehicule, avertizoare
sonore pentru motociclete, benzi de fixare de
scaune pentru utilizare în vehicule, borduri
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de siguranță din cauciuc pentru apărătoarele
camioanelor, cadre pentru susținerea copiilor
în vehicule, borduri de siguranță din cauciuc
pentru apărătoarele mașinilor, centuri de
siguranță pentru copii pentru utilizare în
vehicule, centuri de siguranță pentru pasageri,
centuri de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, claxoane pentru motociclete, claxoane
pentru biciclete, claxoane pentru autovehicule,
claxoane pentru automobile, claxoane electrice
pentru vehicule, centuri de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, claxoane de ceață utilizate
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cuplaje de siguranță pentru vehicule terestre,
dispozitive antifurt pentru automobile, dispozitive
antifurt pentru vehicule, dispozitive de alarmă
pentru vehicule, dispozitive antifurt pentru
autoturisme, dispozitive de blocare antifurt
pentru volanele automobilelor, dispozitive de
poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de pretensionare pentru
centuri de siguranță, dispozitive de reglare
a scaunului pasagerului în plan vertical,
dispozitive de reținere pentru siguranță folosite
în vehicule, dispozitive de reținere pentru
vehicule folosite la landouri, dispozitive de
reținere pentru vehicule folosite la scaune auto
speciale pentru copii, dispozitive de reținere
pentru vehicule folosite pentru scaunele auto
tip scoică pentru bebeluși, dispozitive de
reținere utilizate cu centuri de siguranță pentru
vehicule, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, dispozitive
pentru blocarea volanului, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, elemente de securizare
pentru copii pentru scaunele de vehicule, genți
de salvare flotabile adaptate pentru utilizarea
cu ambarcațiuni, genți gonflabile utilizate în
aeronave, grilaj auto separator pentru câini,
hamuri folosite la cărucioarele de copii, hamuri
de siguranță pentru vehicule, pentru scaune
auto tip scoică pentru bebeluși, hamuri de
siguranță pentru scaune auto speciale pentru
copii (pentru vehicule), hamuri de siguranță
pentru scaune de vehicule, hamuri de siguranță
pentru fixarea landourilor în vehicule, hamuri de
siguranță pentru curse automobilistice, hamuri
de siguranță pentru copii, pentru scaune de
vehicule, hamuri de siguranță pentru copii,
pentru mașină, hamuri pentru cărucioare de
copii, instalații electrice antifurt pentru vehicule,
parașute de frânare pentru aeronave, parașute
pentru frânarea mișcării vehiculelor, parbrize tip
duplex pentru vehicule, perne pentru copii pentru
scaunele vehiculelor, perne pentru scaune de
siguranță pentru vehicule, scaune auto de
siguranță pentru copii, scaune de siguranță
pentru copii pentru automobile, scaune de

siguranță pentru vehicule, scaune de siguranță
pentru copii (pentru vehicule), scaune de
siguranță pentru bebeluși, utilizate în vehicule,
scaune de siguranță pentru bebeluși și copii
pentru vehicule, scaune de siguranță adaptate
pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
scaune de catapultare pentru pilot, scaune de
siguranță pentru autovehicule, scaune ejectabile
pentru aeronave, scaune gonflabile pentru
vehicule, scaune ejectabile pentru vehicule,
scaune pentru animale de companie destinate
utilizării în vehicule, scaune pentru copii folosite
în vehicule, scaune pentru transportul copiilor
folosite în vehicule, scaune înălțătoare folosite
cu hamuri de siguranță, pentru vehicule,
sisteme de alarmă pentru camioane, sisteme
de alarmă pentru automobile, siguranță (hamuri
de - pentru scaune de vehicule), sisteme de
alarmă de siguranță pentru vehicule, siguranță
(centuri de - pentru scaune de vehicule),
semnale de siguranță (acustice) pentru vehicule,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
sisteme de alarmă pentru aeronave, sisteme
de alarmă pentru ambarcațiuni, sisteme de
alarmă pentru vehicule cu motor, sisteme de
alarmă pentru vehicule terestre, sisteme de
alarmă profesionale pentru vehicule, sisteme de
avertizare antifurt pentru automobile, sisteme
de retractare pentru centurile de siguranță
ale pasagerilor, sisteme de siguranță pentru
vehicule (altele decât sistemele de închidere),
sonerii metalice pentru biciclete, suporturi pentru
centuri de siguranță, centuri de siguranță pentru
scaune de vehicule , transmițătoare de alarmă
de marșarier cu ultrasunete pentru vehicule,
transmițătoare de avertizare de marșarier
folosite la vehicule, frâne (segmenți de - pentru
vehicule), furci frontale pentru motociclete, furci
pentru camioane elevatoare cu furcă, fuzete
pentru osii, garnituri pentru frână, garnituri
pentru frână pentru vehicule, geamuri de
vehicule, geamuri securizate fabricate pentru
instalare în vehicule, geamuri-lunetă pentru
vehicule, huse adaptate pentru vehicule, huse
adaptate pentru mașinuțe de golf motorizate,
hayoane (piese de vehicule terestre), grilaje
metalice de radiatoare pentru vehicule, grilaje
de radiator pentru vehicule, grilaje de radiatoare
din materiale nemetalice pentru vehicule, huse
de protecție (ajustabile) pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), huse pentru scaune
de autovehicule (croite pe formă), huse pentru
scaune de vehicule, huse pentru suporturi de
difuzoare pentru vehicule, huse retractabile
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pentru vehicule transportatoare de mărfuri,
huse protectoare ajustate pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele din
vehicule, huse protectoare ajustabile pentru
vehicule, huse pentru volane de vehicule, huse
pentru volan, huse pentru tetiere de vehicule,
huse semiajustabile pentru vehicule, interioare
de protecție pentru vehicule, jaluzele pentru
geamurile vehiculelor, jaluzele adaptate pentru
vehicule, lame pentru ștergătoare de parbriz
pentru vehicule, jambele trenului de aterizare,
lame pentru ștergătoarele de parbriz, monturi
cu cârlig de remorcare, învelișuri de protecție
pentru nișe tapițate în interiorul vehiculelor,
învelișuri aerodinamice pentru vehicule, ocheți
de remorcare, mânere de schimbătoare de
viteze pentru vehicule, mânere de portiere
pentru vehicule terestre, mânere de frână de
mână pentru vehicule, mânere cu publicitate
adaptate pentru cărucioarele de cumpărături,
organizatoare de interior pentru vehicule,
organizatoare de spătare adaptate pentru
folosirea în automobile, osii, panouri de
caroserie izolate pentru vehicule, panouri de
caroserie pentru vehicule, panouri de protecție
contra căldurii pentru vehicule, panouri de
încleștare pentru caroserii de vehicule, panouri
interioare pentru vehicule, parbrize pentru
vehicule, parașocuri pentru vehicule, parasolare
utilizate la vehicule, paravane despărțitoare
pentru vehicule, parasolare pentru automobile,
parasolare (piese pentru vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule pneumatice și spațiale,
părți și accesorii pentru vehicule de apă, părți
și accesorii pentru vehicule terestre, perne
adaptate pentru utilizare în vehicule, perne
pentru scaune cu rotile, piese ale sistemelor
de frânare (vehicule) fabricate din materiale cu
proprietăți de fricțiune, placări pentru vehicule,
piese de caroserie pentru vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, platforme elevatoare
pentru vehicule, plăcuțe de frână cu discuri
pentru sistemele de frânare a vehiculelor,
platforme pentru lansarea de rachete (vehicule),
polițe de portbagaj pentru vehicule, plăcuțe
pentru frânele cu discuri din cadrul sistemelor
de frânare ale vehiculelor, plăcuțe pentru frâne
cu discuri la vehicule, plăcuțe de frână pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), portiere de vehicule, portiere
laterale pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate pentru vehicule, prelate de
cărucioare pentru copii, prelate ajustabile pentru
vehicule, rafturi adaptate pentru a fi folosite
în vehicule, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, protecții împotriva zgârieturilor pentru

vehicule, protecții laterale sub formă de părți
structurale pentru vehicule, protecții laterale
pentru vehicule, prelate pentru vehicule, protecții
pentru aripi pentru vehicule terestre, roți și
pneuri și șenile pentru vehicule, reazeme
nemetalice sub formă de componente pentru
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi utilizate
în interioare de vehicule, recipiente pentru
depozitare adaptate pentru a fi utilizate în
vehicule, rezervoare din plastic de combustibil
pentru vehicule, rotoare pentru frânele cu discuri
din cadrul sistemelor de frânare ale vehiculelor,
rezervoare de carburant pentru vehicule, roți,
pneuri și șenile, saboți de frână de vehicule,
saboți de frână pentru vehicule, șasiuri pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, scaune de curse
pentru automobile, scaune auto portabile pentru
copii, scaune auto portabile pentru bebeluși,
scaune de lemn pentru vehicule, scaune
de vehicule, scaune sport pentru automobile,
scrumiere pentru vehicule, scuturi pentru partea
inferioară a vehiculelor, secțiuni de rezistență
pentru cadrele șasielor de vehicule, segmenți
de frâne pentru vehicule, sertare pentru spătarul
scaunului special adaptate pentru vehicule,
servovalve hidraulice sub formă de piese de
sisteme hidraulice pentru vehicule, servovalve
hidraulice sub formă de piese pentru sistemele
de frânare ale vehiculelor, seturi de frâne pentru
vehicule, sisteme de control al stabilității pentru
vehicule, sisteme de frână pentru vehicule,
sisteme de control al tracțiunii pentru vehicule,
sisteme de frânare pentru vehicule, sisteme
de frânare pentru vehicule și piese pentru
acestea, sisteme de șasiu modular pentru
vehicule, sisteme hidraulice de comandă pentru
vehicule, sisteme și componente ale sistemelor
de frânare antiblocare, spoilere pentru circulația
aerului, spoilere pentru circulația aerului pentru
vehicule, spoilere pentru vehicule, spătare
adaptate pentru utilizare în vehicule, spătare
pentru biciclete, spătare pentru motociclete,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, ștergătoare
de faruri, subsisteme de scaune pentru
vehicule (componente ale scaunelor, protecții
laterale, sisteme de reținere), structuri monococă
pentru vehicule, spătare pentru scaune de
vehicule, suporturi cu cadre încorporând rotile
pentru deplasarea obiectelor, suporturi cu
cadre încorporând roți pentru deplasarea
obiectelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
suporturi pentru băuturi pentru vehicule,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate
pentru folosirea în vehicule, suspensii pentru
vehicule, tablouri de bord, tamburi de frână
pentru vehicule, tambururi de frână, tampoane
pentru amortizoarele vehiculelor, tapițerii pentru
vehicule, tapițerie pentru scaune de vehicule,
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tapițerie pentru automobile, tapițerie din piele
pentru vehicule, tapițerie din piele pentru scaune
de vehicule, telecabine, tetiere pentru vehicule,
timonerie de direcție pentru vehicule, trenuri
de aterizare, torpedouri pentru automobile,
trenuri de mașini, trepte pentru automobile,
turbine cu gaze pentru vehicule terestre,
turbine pentru vehicule terestre, tăvițe pentru
scaune adaptate pentru vehicule, volane pentru
vehicule, volane, vehicule (prelate adaptate
pentru), parașocuri de vehicule , vehicule,
vehicule adaptate pentru a fi utilizate în scopuri
militare, vehicule acvatice, vehicule adaptate
pentru persoane cu dizabilități, vehicule amfibii,
vehicule care conțin autoîncărcător cu elevator
cu cupe, vehicule autonome, vehicule care
funcționează pe bază de energie eoliană,
vehicule de încărcare autopropulsate, vehicule
de transport marfă, vehicule de transport
care nu sunt conduse de om, vehicule de
transport autonome, vehicule de locomoție
terestră, aeriană, navală și pe calea ferată,
vehicule cu roți, vehicule cu autoîncărcare,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule
de uz acvatic, vehicule dotate cu aparate
pentru descărcare, vehicule dotate cu aparate
pentru încărcare, vehicule electrice, vehicule
fără pilot, vehicule electrice autopropulsate,
vehicule ghidate automat, vehicule hibride,
vehicule militare, vehicule pentru transportul
animalelor, vehicule militare de transport,
vehicule propulsate de rachete, vehicule pentru
transportul pasagerilor, vehicule plutitoare,
vehicule terestre și mijloace de transport,
vehicule vândute la set, acoperișuri decapotabile
pentru automobile, ambulanțe, autobasculante,
autobasculante rigide, autobetoniere, autobuze,
autobuze electrice, autocamioane de depanare
pentru transport, automobile de curse,
automobile alimentate cu hidrogen, automobile,
autocare,
autocamioane
pentru
mine,
autocamioane de remorcat, automobilecaravană, automobile electrice, automobile
pentru pasageri, automobile pentru transport
rutier, automobile robotizate, autorulote,
autostropitoare, autoturisme, autoturisme cu
celule de combustibil, autovehicule, autoturisme
hibride reîncărcabile la priză, autoturisme hibride
de serie, autoturisme electrice reîncărcabile
la priză, autoturisme electrice cu celule de
combustibil, autovehicule electrice, autovehicule
vândute la set, biciclete, biciclete cu pedale,
biciclete de cicloturism, biciclete de curse de
șosea, biciclete de munte, biciclete electrice,
biciclete fără pedale (vehicule), biciclete
motorizate, biciclete pentru copii, biciclete pentru
curse, biciclete pentru transportul de pasageri,
biciclete tandem, biciclete sport, biciclete pliabile

electrice, biciclete pliabile, boghiuri de transport,
buggy-uri, camioane, buggyuri acționate cu
zmeu, camioane cisternă (vehicule terestre),
camioane cu benă, camioane cu manevrare
mecanică, camioane de gunoi, camioane
cu semi-remorci, camioane motostivuitoare,
camioane industriale, camioane ghidate automat
(fără șofer) pentru manevrarea materialelor,
camioane electrice (vehicule), camioane dotate
cu funcție de macara, camioane de remorcat,
cărucioare de golf (vehicule), cărucioare
de golf sub formă de vehicule controlate
de pietoni, cărucioare de marfă, cărucioare
de mină, cărucioare de mână, cărucioare
de pescuit, cărucioare de mână frigorifice,
cărucioare de poștă, cărucioare împinse cu
mână, cărucioare folosite în scop general,
cărucioare elevatoare, cărucioare de turnare,
cărucioare de tractare manuală, cărucioare
de spital pentru distribuirea de medicamente,
cărucioare de spital, cărucioare acționate
manual și furgoane, camioane pentru transport,
camioane prevăzute cu rafturi, camioane ușoare,
capete tractor, care de transport, carturi,
carturi cu vele, cărucioare acționate electric,
cărucioare cu platformă, cărucioare cu landouri
detașabile, cărucioare cu grilaj pe rotile,
cărucioare cu două roți pentru transportul
bagajelor, cărucioare cu două roți folosit pentru
încărcături ușoare, cărucioare acționate prin
forța umană, camioane basculante, cărucioare
cu roți pentru bagaje, cărucioare călăreț,
cărucioare de manipulare, cărucioare de
transport, cărucioare mici pentru transportul
copiilor, drezine, cărucioare pentru scule, sănii
pulka pentru transport, cărucioare mobile,
cărucioare motorizate pentru bagaje, cărucioare
nemotorizate pentru alimente, cărucioare
nemotorizate, pliante, pentru bagaje, cărucioare
pentru alimente, motorizate, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
cărucioare pentru copii, cărucioare pentru
copii care incorporează landouri, cărucioare
pentru cumpărături, cărucioare pentru saci,
cărucioare pentru rufe, cărucioare pentru
mecanici, cărucioare pentru furtunuri, cărucioare
pentru furtunul de grădină, cărucioare pentru
curățenie, chesoane (vehicule), cisterne pentru
apă potabilă, containere metalice rulante
(cărucioare de marfă), containere prevăzute cu
roți pentru transportul de mărfuri, conteinere
pentru transportul mașinilor, cărucioare pentru
transport dosare, cvadricicluri, dispozitive de
transport cu roți, pentru bebeluși, căruțe,
cărucioare sub formă de vehicule terestre
cu motor, cărucior de arhive (transport),
cărucioare refrigerate pe două roți pentru
vânzarea stradală de produse alimentare,
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cărucioare pliabile pentru copii, cărucioare
pentru transportul sacilor, cărucioare pentru
transport marfă acționate manual, dispozitive
mobile pentru mișcarea vagoanelor feroviare,
dulapuri cu roți pentru transportul materialelor
medicale, drezine (vehicule), echipamente
pentru locomoție terestră, furgonete, giroskate,
lize, mașini, mașini de curse, mașini autonome,
încărcătoare (stivuitoare), mașini hibride, mașini
fără conducător (mașini autonome), mașini fără
conducător, mașini de golf (vehicule), mijloace
de transport, mașini pentru stivuire (stivuitoare
cu elevatoare cu furcă), mașini sport, mașini
sport vândute sub formă de kit, mașinuțe de
golf motorizate și computerizate, mașinuțe de
golf motorizate, microbuze, mini-motociclete,
monocicluri,
monocicluri
cu
autobalans,
monocicluri electrice, motociclete de teren,
motociclete, mopeduri, monocicluri motorizate,
cărucioare cu rotile acționate manual, cărucioare
motorizate pentru persoanele cu handicap și
pentru cei cu dificultăți de mobilitate, cărucioare
pentru animale de companie, cărucioare pentru
invalizi (persoane cu o sănătate rea sau infirme),
scaun cu rotile pentru transportul invalizilor
(persoane cu o stare de sănătate rea sau
infirme), scaune cu rotile acționate electric,
scaune cu rotile cu acționare manuală, scaune
cu rotile cu funcție de ridicare electrice, vehicule
pentru persoanele cu handicap fizic și cu
mobilitate redusă, vehicule pentru persoane cu
handicap, scutere pentru persoane cu mobilitate
redusă, scutere motorizate pentru persoanele
cu handicap și pentru cei cu dificultăți de
mobilitate, scaune de transport, scaune cu
rotile pentru invalizi (persoane cu o stare de
sănătate rea sau infirme), scaune cu rotile
motorizate pentru persoanele cu handicap și
cu mobilitate redusă, motociclete electrice,
motociclete pentru motocros, motostivuitoare,
motostivuitoare cu braț telescopic pentru
toate tipurile de teren, motostivuitoare pentru
toate tipurile de teren, motostivuitoare și
piese structurale pentru acestea, omnibuze,
peridocuri pentru ambarcațiuni, pick-upuri cu
rulote montate pe platformă (vehicule de
agrement), quad-uri (atv), portbagaje care
se atașează la vehicule, remorci pentru
biciclete (riyakah), remorci frigorifice, remorci
de transportat gunoiul, remorci, remorci pentru
cai, remorci (vehicule), remorci pentru camioane,
remorci pentru tractoare, remorci pentru cisterne
de benzină, remorci pentru transport, remorci
pentru transport de biciclete, remorci pentru
transportarea încărcăturilor, remorci pentru
transportul copiilor, remorci pentru transportul
de utilaje, remorci pentru transportul de carturi,
remorci rutiere, remorci pentru transportul în

vrac, remorci pentru vehiculele terestre, remorci
pentru transportul de vite, ricșe, roabe, roabe
(vehicule agricole), roboți autonomi pentru livrări,
rulote, rulote de camping, rulote de camping
(vehicule recreative), sanii de transport, scutere
autobalansabile, scutere, sănii (vehicule),
șarete, sănii pentru transport pe zăpadă, sănii de
salvare, sănii cu motor, scutere cu motor, scutere
electrice, scutere electrice cu autobalans,
scutere electrice cu autobalans cu o roată,
scutere electrice cu o roată, scutere motorizate,
scutere motorizate și nemotorizate de transport
personal, scutere nemotorizate (vehicule),
tărgi, tractoare, tomberoane, stivuitoare mobile,
stivuitoare electrice, snowmobiluri, semiremorci,
tractoare de grădină pentru transport, tractoare
de remorcare, tractoare de tuns gazon,
tractoare electrice (vehicule), tractoare folosite
în scopuri agricole, tractoare ghidate automat
(fără șofer) pentru manevrarea materialelor,
tractoare horticole, trăsuri trase de cai, tricicluri
cu cutie de transportat mărfuri, tricicluri,
transportoare de paleți, transportatoare de
mașini, tractoare pentru încărcături, tractoare
municipale, tractoare pentru remorcare și piese
structurale pentru acestea, troleibuze, troleibuze
electrice, trotinete (vehicule), trotinete de
zăpadă tip sanie, trotinete cu pedale, vagoane,
vagoane -restaurant, vagoane frigorifice,
vehicule articulate, vehicule acționate la
distanță, vagonete pentru copii, vagonete
basculante, vagoane și elemente de structură
ale acestora, vagoane restaurant (vagoane),
vagoane-restaurant, vehicule blindate, vehicule
automobile, vehicule cu container, vehicule
controlate la distanță, vehicule cu două roți,
vehicule cu efect de sol, vehicule cu motor
pe două roți, vehicule cu motor fără șofer
(autonome), vehicule de patrulare, vehicule
de locomoție terestră, vehicule de camping,
vehicule cu șenile, vehicule cu trei roți, vehicule
cu telecomandă, altele decât cele de jucărie,
vehicule de construcții pentru transport, vehicule
pentru asistență rutieră, vehicule pe două
roți cu pedale, vehicule motorizate pe două
roți, vehicule mortuare, vehicule industriale,
vehicule frigorifice, vehicule dotate cu facilități de
locuit, vehicule de transportare a încărcăturilor,
vehicule electrice terestre, vehicule de transport
fără șofer, vehicule de tractare de avioane,
vehicule de teren cu pedale, vehicule de teren
autopropulsate, vehicule de teren, vehicule
pe șine, vehicule pentru colectarea deșeurilor,
vehicule pentru călătorii terestre, vehicule pentru
descărcarea încărcăturilor, vehicule pentru
deplasare pe teren, vehicule pentru orice tip de
teren, vehicule pentru transportul rutier, vehicule
pentru împrăștiere de așchii, autopropulsate,
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vehicule terestre acționate cu pedale, vehicule
terestre, vehicule terestre acționate electric,
vehicule sportiv-utilitare, vehicule remorcate,
vehicule recreative de camping combinate cu
remorcă de cai, vehicule pick-up, vehicule pentru
zăpadă, vehicule terestre blindate, vehicule
terestre cu motor, vehicule terestre controlate la
distanță, vehicule terestre industriale, vehicule
terestre trase de tractoare, vehicule utilitare,
vehiculele terestre.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport
și exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de
joacă, balansoare (echipamente pentru spații de
joacă), balansoare (echipamente pentru teren de
joacă), cadre de cățărat (articole pentru joacă),
castele gonflabile pentru copii, călușei, căsuțe de
jucărie, căsuțe de jucărie pentru copii, căsuțe în
miniatură, echipament de locuri de joacă pentru
copii, echipamente din lemn pentru terenuri de
joacă, echipamente din metal pentru terenuri de
joacă, echipamente din plastic pentru terenuri de
joacă, atracții în parcuri tematice de tip rides,
arene portabile pentru ga-ga, aparate pentru
cățărat (echipamente pentru terenuri de joacă),
leagăne, leagăne pentru bebeluși, roți de loterie,
scaune de leagăn pentru bebeluși, scrâncioburi
(articole de joacă), structuri de cățărat pentru
terenuri de joacă, tobogane (articole de joacă),
tobogane (echipamente pentru spații de joacă),
tobogane acvatice, tobogane pentru cățărat
(aparate de joacă pentru copii), tururi în parcuri
de distracție, gropi cu nisip (echipamente pentru
terenuri de joacă), echipamente pentru terenuri
de joacă, accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, ace pentru pompe de
umflat mingi de joc, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, amortizoare pentru
mese de biliard american, antene pentru plase
de volei, aparat de lipit pene pe săgeți de tir
cu arcul, aparate care încorporează greutăți
destinate exercițiilor fizice, aparate cu pedale
pentru aerobic, aparate de antrenament eliptice,
aparate de gimnastică, aparate de gimnastică
portabile de uz casnic, aparate de interior
pentru fitness, aparate de vâslit, apărătoare
pentru picioare (apărătoare pentru crichet),
apărătoare de tibie pentru uz sportiv, aparate
utilizate la antrenamentul pentru jocul de rugby
(echipament sportiv), aparate pentru tonifierea
corpului (exerciții fizice), aparate pentru tiroliene
folosite în scopuri recreative, aparate pentru
obținerea unei bune condiții fizice (de uz
nemedical), aparate pentru lansat mingile de
tenis, aparate pentru lansat mingi de tenis
de masă, aparate pentru genuflexiuni, aparate

pentru exerciții fizice, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru culturism, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
antrenament sportiv, arbalete (aparate pentru
sport), apărători pentru portarii de hochei pe
gheață, apărători pentru lovituri de karate,
apărători elastice pentru umeri, pentru uz sportiv,
apărători de tibie pentru karate, apărători de tibie
pentru fotbal, apărători de tibie pentru atletism,
apărători de tibie de uz sportiv, apărători de tibie
(articole de sport), apărători de protecție pentru
piept (pentru hochei), apărători de protecție
pentru piept (pentru baseball), apărători de
genunchi (articole de sport), apărători de cot
(articole de sport), apărători cu ținte pentru
karate, apărătoare pentru picioare pentru uz
atletic, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, articole de gimnastică, articole de
camuflare pentru vânătoare de rațe (articole
de sport), articole căptușite de protecție pentru
crichet, arme pentru paintball (articole sportive),
arme de scrimă, aripioare pentru surf, aripioare
pentru plăci de windsurfing, aripioare pentru
plăci de surf, arcuri pentru tragere cu arcul
în stil japonez (yumi), arcuri pentru tir, arcuri
de tir, arcuri (pentru tirul cu arc), arcuri
(pentru tir cu arcul), bănci pentru ridicarea
de greutăți, bănci pentru gimnastică, bănci
pentru abdomene, bănci de uz sportiv, bănci de
exerciții, bare cu arc pentru exerciții fizice, bare
asimetrice, bandă pentru mânerul rachetelor,
bandă pentru mânerul rachetei, bandaje de mâini
pentru uz sportiv, axe de plăci de skateboard,
articole și echipament de sport, articole pentru
practicarea golfului, articole pentru jocul de darts,
articole și echipamente pentru vânătoare și
pescuit, bâte de softball, bâte de baseball, bâte
(articole sportive), bârne (pentru gimnastică),
bârne (aparate de gimnastică), bastoane pentru
gimnastică, bare portabile pentru dans, bare
pentru haltere pentru ridicare de greutăți, bare
pentru gantere (pentru ridicare de greutăți),
bare pentru exerciții, bare paralele (pentru
gimnastică), bare orizontale (pentru gimnastică),
bare de tracțiuni pentru cadre de ușă, bare
de protecție pentru mese de biliard american,
bare de halteră, bâte pentru jocuri cu mingea,
benzi pentru exerciții, benzi pentru înfășurarea
mânerelor rachetelor de tenis, benzi elastice
pentru yoga, benzi de rezistență pentru
întinderea degetelor, benzi de prindere pentru
crose de hockey., benzi de prindere pentru
bâte de baseball, benzi de prindere pentru
crose de golf, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi de amortizare pentru mese de
biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi ale meselor de biliard,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2022

baze pentru aruncători de baseball, baze de
softball, baze de baseball, bile de pétanque,
bile de metal pentru aruncarea greutății, bile de
crichet, bile de biliard numerotate, bile de biliard,
biciclete statice de antrenament, bețe pentru
nordic walking, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, bețe de schi, benzi rulante pentru exerciții
fizice, benzi pentru mânerele rachetelor de tenis,
benzi pentru mânerele rachetelor de squash,
benzi pentru mânerele rachetelor de badminton,
benzi pentru mânerele paletelor de tenis de
masă, benzi pentru masă de biliard (echipament
pentru jocuri), bile de vopsea, bile de vopsea
(proiectile), cretă pentru tacuri de biliard , tacuri
de biliard , vârfuri pentru tacuri de biliard ,
blocstarturi, blocstarturi (pentru piste sportive),
blocstarturi pentru evenimente sportive, blocuri
yoga, boburi, boburi (aparate sportive), bowling
(jocuri), bride pentru corzi pentru schi acvatic,
bride pentru schi acvatic, bucăți de material care
se pot prinde pe o suprafață corespunzătoare
pentru a fi utilizate ca ținte pentru jocul de darts,
căști de protecție pentru baseball, cărucioare
pentru saci de golf, căptușeli de protecție
pentru stâlpi de tenis, căptușeli de protecție
pentru sporturi, căptușeli de protecție (piese
vestimentare de sport), călcâi de etambou
pentru plăci cu vele, catarge pentru plăci de
windsurfing, capete pentru crose de golf, canturi
de schiuri, camere de aer pentru mingi destinate
jocurilor sportive, cal cu mânere, cai cu mânere
(pentru gimnastică), cadre pentru genuflexiuni,
cablu de tensiune pentru tir cu arcul, buzunare
pentru săgeți de aruncat la țintă, centuri de
cățărare, centuri pentru fotbal american, centuri
pentru halterofili (articole de sport), cercuri de
gimnastică cu senzori de măsurare încorporați,
cercuri de yoga, cercuri pentru gimnastică
ritmică, cercuri pentru sport, chingi pentru
bodyboard-uri, ciocane pentru sporturi, cleme de
suport pentru tacuri de biliard, clipsuri pentru
haltere, coarde de sărit, coarde pentru arcuri,
coarde pentru gimnastică ritmică, coarde pentru
rachete de squash, corzi de sărit, corzi de
sărit cu numărătoare digitale, corzi de tracțiune
pentru schi acvatic, corzi pentru arcul de tir,
corzi pentru rachete de badminton, corzi pentru
rachete de tenis, corzi pentru schi acvatic, corzi
sintetice pentru rachete sportive, costume de
sport pentru electrostimulare musculară, cotiere
folosite pentru crichet, coșuri de baschet, corzi
de rachete pentru racquetball, corzi de rachete,
cochilii de protecție pentru sport, conuri de
marcaj pentru sport, covorașe de antrenament
de putting pentru golf (instrumente de golf), cretă
de gimnastică pentru îmbunătățirea prinderii
mânerelor în activități sportive, cretă pentru
tacuri de biliard, cretă pentru tacuri de biliard

american, crose de crichet, crose de floorball,
crose de golf, crose de golf cu cap metalic, crose
de golf tip putter, crose de hochei, crosă de
hochei irlandez pentru femei, covoare de golf
pentru exersarea de interior de putting, covoare
de golf, cotiere pentru fotbal american, cotiere
pentru cicliști, crose pentru lacrosse, crose putter
(aparate sportive), aparate pentru cultură fizică ,
cupe de putting, curele abdominale adezive,
electrice, pentru stimulare musculară, curele de
prindere pentru plăci de bodyboarding, curele
pentru exerciţii pentru abdomen, curele pentru
fixarea piciorului pe plăcile cu vele, curele pentru
picior pentru plăci cu vele, curele pentru plăci
cu vele, curele pentru plăci de surf, crose
pentru bandy, crose de polo, crose de hochei pe
iarbă, crose de hochei pe gheață, cutii adaptate
pentru articole sportive, cutii pentru arcuri de
tir, cutii pentru bâte de baseball, cutii pentru
mingi de tenis, cutii pentru rachete (pentru tenis
sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii pentru
transportul schiurilor acvatice, cutii sub formă de
tolbe pentru instrumente sportive, cuști pentru
arte marțiale mixte, deltaplane, diamant (home
plate) de softball, discuri conice pentru fotbal,
discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispozitive pentru alinierea
loviturii la golf, dispozitive non-extensibile de
ochire pentru tir cu arcul, dispozitive manuale
de exerciții pentru picioare, dispozitive flexoare
de mână pentru exerciții fizice, dispozitive de
transport pentru seturi de crochet, dispozitive
de susținere a mingii pentru șut, dispozitive
de ricoșare pentru pucuri la antrenamente de
hochei, dispozitive de recuperare a mingilor
de golf, dispozitive de marcat punctele la
biliard, dispozitive de fixare pentru snowboarduri, dispozitive de fixare pentru schiuri alpine,
dispozitive de fixare pentru schi acvatic,
dispozitive de antrenament pentru tenis de masă
cu tije suple elastice, dispozitive care împiedică
desfacerea șireturilor cu care se fixează
apărătorile pentru umeri, pentru uz sportiv,
dispositive de prindere folosite la ridicarea
greutăților, echipamente de sport pentru
animale de companie, echipament pentru volei,
echipament pentru scrimă, echipament pentru
fotbal, echipament pentru biliard, echipament de
exerciții acționat manual, echipament de biliard,
echipament de badminton, dulapuri pentru
jocul de darts, echipament de antrenament
în arte marțiale, dispozitive prindere mingi,
dispozitive pentru recuperarea mingilor de
tenis împrăștiate pe teren, dispozitive pentru
antrenament de golf, dispozitive pentru
amplasarea popicelor de bowling, echipament
pentru înot, aripioare pentru înot, articole de
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înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de înot
sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, blocstarturi (echipamente de
înot), camere de aer gonflabile pentru activități
recreative acvatice, centuri de înot, colaci de
înot, colaci de înot pentru agrement, colaci
pentru scăldat și înot, culoare pentru curse
(echipamente de înot), echipamente de plutire
pentru înot, labe pentru înot, labe pentru
înotători, mănuși de înot palmate, planșe
flotante folosite în scop recreațional, planșe
flotante în scopuri recreative, plute pentru înot,
plute și alte articole de înot recreativ, saltele
plutitoare recreative, veste pentru înot, genți
adaptate articolelor de sport, garduri folosite
la atletism, garduri folosite la antrenamentele
de atletism, garduri (pentru piste sportive),
gantere (pentru ridicare de greutăți), fluturași
pentru rachetele hagoita, fluturași de fleșete
pentru jocul de darts, fluturași chinezești pentru
jianzi, fluturași (pentru sporturi cu racheta),
fluturași (badminton), florete de scrimă, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
fire naturale pentru racordajul rachetelor de
squash, fileuri și stâlpi pentru tenis, fileuri pentru
racquetball, fileuri pentru jocuri cu mingea,
fileuri pentru badminton, extensoare pentru
piept, extensoare, extensii pentru tacuri de
biliard, etuiuri pentru tacuri de biliard, etuiuri
pentru rachete, etuiuri pentru bâte de softball,
etichete pentru gențile de golf, etichete din piele
pentru genți pentru crose de golf, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), echipamente
protectoare pentru taekwondo, echipamente
pentru tir cu arcul (stil japonez și occidental),
echipamente pentru sport, genți adaptate special
pentru echipamente sport, genți create special
pentru transportul schiurilor, genți de bowling,
genți de bowling (adaptate), genți de golf,
genți de tenis adaptate pentru rachete, genți
pentru crose de golf, genți pentru crose de
golf, cu sau fără roți, genți pentru crose
de hochei pe gheață, genți pentru crose de
lacrosse, genți pentru echipament de golf,
cu roți, genţi adaptate pentru snowboard,
genți adaptate pentru păstrarea echipamentului
pentru scrimă, genți adaptate pentru transportul
accesoriilor sportive, genți adaptate pentru
transportul plăcilor de surf, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de uz
sportiv pentru patinaj, genunchiere de uz sportiv
pentru skateboard, genunchiere pentru atleți,
genunchiere pentru fotbal, genunchiere pentru
fotbal american, genunchiere pentru skateboard
(articole sportive), genți pentru mingi de fotbal,
genți pentru mingi de lacrosse, genți pentru

schiuri, genți pentru skateboard-uri, crose de
golf , gonflabile pentru piscină, greutăți cu
mânere pentru antrenament, greutăți de gleznă
și încheietură pentru exerciții, greutăți de
oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți pentru picioare (articole
de sport), greutăți pentru picioare pentru exerciții,
greutăți pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
haltere (pentru ridicarea greutăților), haltere
pentru ridicare de greutăți, hamuri pentru plăci
de windsurfing, harnașamente pentru utilizare
în sport, hidrofolii pentru plăci ca echipamente
de sport, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru bețe de schi, huse
adaptate pentru bile de bowling, huse adaptate
pentru rachete de badminton, huse adaptate
pentru rachete de racquetball, huse adaptate
pentru rachete de squash, huse adaptate pentru
rachete de tenis, huse adaptate pentru schiuri,
huse de protecție pentru rachete, huse pentru
capetele croselor de golf, huse pentru capetele
rachetelor de squash, huse pentru crose de golf
pentru băieții de mingi, huse pentru legături de
schi, huse pentru palete de tenis de masă, huse
adaptate pentru genți de golf, huse adaptate
pentru crose de golf de tip putter, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru
capetele croselor de golf, jocuri cu bile, instalații
și aparate pentru jocul de popice, inele pentru
sport, inele pentru gimnastică, inele pentru coșuri
de baschet, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, huse special concepute pentru plăcile
de surf, huse pentru rachete de tenis, huse
pentru rachete de squash, huse pentru rachete,
huse pentru plăci de surf (adaptate), huse pentru
plăci de surf, huse pentru plăci cu vele, huse
pentru palete de tenis de masă (croite pe formă),
mânere pentru articole sportive, mânere de
rachete, mânere de crose de golf, manechine
pentru blocaje, pentru antrenamente de fotbal
american, lăzi de gimnastică pentru sărituri,
legături de schiuri și piesele acestora, legături de
schi, leagăne pentru yoga, lansatoare de ținte
(articole de sport), lansatoare de talere (tir), lame
pentru patine de gheață, jocuri sportive, labe
de scufundare, jocuri electronice de darts, jocuri
de palete cu minge, mănuși de golf, mănuși
de fotbal, mănuși de box, mănuși de biliard,
mănuși de baseball, mănuși confecționate
special pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
mânere rotative pentru flotări, mânere pentru
schi nautic, mânere pentru flotări, mânere
pentru crose de golf, mânere pentru corzi
pentru schi acvatic, manșete de protecție pentru
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încheietura mâinii pentru skateboard, manșete
de protecție pentru încheietura mâinii pentru
patinaj, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru cicliști, mănuși pentru înot, mănuși
pentru karate, mănuși pentru jocul cu popice,
mănuși pentru fotbal american, mănuși pentru
baseball (pentru jucătorii prinzători), mănuși de
softball, mănuși de scrimă, mănuși de schi
nautic, mănuși de protecție pentru jocuri cu
crosă sau bâtă (accesorii de joc), mănuși de
protecție pentru jocuri cu crosă sau bâtă, mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție (mănuși
pentru tir cu arcul), mănuși de hochei, mănuși
de handbal, mănuşi pentru hochei pe teren,
măști pentru jucători prinzători (catcher), măști
de scrimă, măști de protecție pentru față folosite
în scrimă, măști de kendo, măști de față pentru
sport, mănuși pentru windsurfing, mănuși pentru
taekwondo, mănuși pentru ridicarea de greutăți,
mănuși pentru racquetball, mănuși pentru primul
jucător de baseball, mănuși pentru lupte, mănuși
pentru lacrosse, mașini de aruncat mingi, mașini
pentru jocul cu popice, marcatoare pentru mingi
de golf, mingi antistres din materiale maleabile,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi
(articole sportive), materiale pentru tir cu arcul,
materiale sub formă de corzi pentru rachete
sportive, mese de biliard, mese de biliard cu
fisă, mese de inversie, mese de ping-pong, mese
pentru tenis de masă, mingi de baseball din
cauciuc, mături de curling, mingi de baseball,
mingi de baschet, mingi de antrenament, mingi
de paintball cu vopsea utilizate ca proiectile
în jocurile de război, mingi de padel, mingi
de netball, mingi de jucat sepak takraw, mingi
de jucat rațele și vânătorii, mingi de handbal,
mingi de golf, mingi de gimnastică pentru yoga,
mingi de futsal, mingi de fotbal american, mingi
de fotbal, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de bowling, mingi de baseball
(rigide), mingi gonflabile pentru sport, mingi de
volei, mingi de tonifiere pentru pilates, mingi de
tenis moi, mingi de tenis de masă, mingi de
tenis (rigide), mingi de tenis, mingi de squash,
mingi de sport, mingi de softball, mingi de rugbi,
mingi de racquetball, mingi de polo de apă,
mingi de polo, mingi de plajă, muniție pentru
pistoale cu bile de vopsea, muniție pentru jocuri
de paintball, monoschiuri, minitrambuline, mingi
pentru sporturi cu rachetă, mingi pentru sport,
mingi pentru practicarea sporturilor, mingi pentru
lacrosse, mingi pentru jocul de bocce, mingi
pentru hochei pe iarbă, mingi pentru gimnastică,
mingi pentru floorball, mingi pentru biliard,
mingi pentru bandy, mingi medicinale, parașute
pentru parapantism, parașute de rezistență
pentru antrenament fizic, parapantă, parapante,

panouri pentru jocuri cu săgeți, panouri de
baschet din sticlă, panouri de baschet, panglici
special adaptate pentru gimnastică ritmică,
palete folosite la jocurile de palete cu minge,
palete de tenis de masă, palete de mână pentru
înot, palete cu minge, palete (hagoita), opritori
de schi, obstacole pentru concursuri de echitație,
pivoturi pentru saci de box, pistoale cu bile
de vopsea, piscine gonflabile pentru agrement,
piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), piscine gonflabile de înot (articole de
joacă), pietre de curling, pieptare pentru kendo,
piei de focă (învelitori pentru schi), perne de
antrenament pentru arte marțiale, pereți artificiali
de escaladă, patine de hochei pe gheață, patine
de gheață, patine cu rotile, patine cu role în
linie, patine, plăci pentru practicarea sporturilor
nautice, plăci mountainboard, plăci kneeboard,
plăci de windsurfing, plăci de wakeboard, plăci
de surfing cu vâslă, plăci de surfing, plăci de
surf pentru skimboard, plăci de surf cu vâsle,
plăci de surf, plăci de snowboard, plăci de
bodysurfing, plăci de bodyboarding, planșe de
windsurfing, curele pentru planșe de surfing,
plase pentru porți de hochei pe gheață, plase
pentru porți de fotbal, plase pentru jocuri sportive
cu minge, plase pentru hochei pe gheață, plase
pentru exersarea loviturii de baseball, plase
pentru exersarea golfului, plase pentru crose de
lacrosse, plase pentru buzunarele meselor de
biliard, plase pentru aruncat mingi de baseball,
plase folosite cu scopuri sportive, plase de
tenis de masă, plase de baschet, plase (articole
de sport), planșe înclinate pentru întinderi, în
scop de fitness, planșe pentru kite surfing, plute
gonflabile pentru înot, pompe adaptate special
pentru a fi utilizate cu mingi de joc, pompe
adaptate special pentru utilizarea cu mingi de
jocuri, pompe pentru mingi, pompoane pentru
majorete, popice, popicării, porți de floorball,
porți de hochei, porți pentru fotbal, porți pentru
bandy, plase pentru volei, platforme pentru
exerciții, plase pentru tenis pe platformă (paddle
tennis), plase pentru porțile de fotbal, prăștii,
prăjini pentru sărituri (echipament sportiv), prăjini
pentru sărituri, protecții de gât pentru hochei
pe gheață, protecții de corp pentru sport,
protecții de corp pentru fotbal american, protecții
de coate pentru skateboard (articole sportive),
protecții de brațe pentru tir cu arcul, protecții
de brațe (articole de sport), protecții de braț
pentru baseball, protecții de antebraț (articole
de sport), protecție de deget pentru baschet,
prese pentru rachete de tenis, prelungitoare
pentru tacurile de biliard, prelungitoare pentru
tacuri de biliard (echipament pentru jocuri),
protecții pentru coate pentru utilizare la mersul
pe bicicletă (articole sportive), protecții pentru
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brațe pentru skateboard, protecții pentru brațe
pentru patinaj, protecții pentru brațe pentru
cicliști, protecții pentru brațe adaptate pentru
activități sportive, protecții inghinale pentru
sportivi (articole sportive), protecții de încheieturi
pentru halterofili, protecții de încheieturi pentru
atletism, protecții de umeri pentru sport, protecții
de umeri pentru fotbal american, protecții de
piept pentru sport, protecții de piept pentru
fotbal american, protecții de picioare pentru
fotbal american, protecții de mâini pentru sport,
protecții de lame pentru ghete de patinaj pe
gheață, protecții utilizate în activități sportive,
protecții pentru încheieturile mâinilor pentru
halterofili, protecții pentru tălpi de schiuri,
protecții pentru pumni (articole sportive), protecții
pentru portari, protecții pentru portar de hochei
pe iarbă, protecții pentru pista de bowling,
protecții pentru piept adaptate pentru practicarea
de taekwondo, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protecții pentru
gât folosite în sport, protecții pentru mână
adaptate pentru uz sportiv, protecții pentru cot
folosite la skateboard, protecții pentru coate
pentru practicarea skateboard-ului, protectoare
abdomen pentru atletism, protectoare abdomen
pentru taekwondo, rachete de zăpadă, rachete
de tenis pe platformă (padel), rachete de tenis,
rachete de squash, rachete de racquetball,
rachete de badminton, corzi de rachete ,
rachete, pungi cu apă sub formă de
greutăți pentru fitness, punctbaluri montate pe
pardoseală (punch ball), punctbaluri (punchingballs) suspendate cu legături elastice, pucuri de
hochei, pucuri, protectoare talie pentru atletism,
protectoare palme pentru atletism, rășină folosită
de către sportivi, roți pentru exerciții abdominale
pentru fitness, roți de exerciții pentru pisici,
rotile pentru plăci de skateboard, role pentru
plăci de skateboard, role pentru biciclete fixe
de antrenament, ringuri de box, rezemătoare
pentru tacuri de biliard, rezemătoare pentru
tacuri de biliard american, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), recipiente adaptate pentru depozitarea
fleșetelor, rame de schi, racordaje pentru rachete
(de tenis sau de badminton) fabricate din intestin,
racordaj de rachete, racordaje de rachete ,
sănii skeleton (articole sport), sănii de zăpadă
de uz recreativ, sănii de blocare pentru fotbal
american, sănii (articole de sport), sănii, săgeți
pentru jocul de darts, săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, săbii kendo din bambus, săbii
de lemn pentru kendo, săbii (arme de scrimă),
schiuri, saci de crichet (adaptați), saci de crichet,
saci de box gonflabili, saci de box, șireturi
pentru fixarea apărătorilor pentru umeri, pentru
uz sportiv, skateboarduri (echipament recreativ),

skateboarduri, sisteme de întoarcere pentru bile
de bowling, seturi pentru tee-ball, seturi de tras
cu arcul, seturi de popice pentru profesioniști,
seturi de crochet, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de badminton,
scripeți-blocători (echipamente pentru alpinism),
scripeți pentru exerciții, schiuri nautice, schiuri cu
rotile, schiuri alpine, ștafete, suporturi de plasă
pentru tenis de masă, sulițe (pentru sporturi de
teren), sulițe (articole de sport), stâlpi verticali
pentru tenis, stâlpi pentru volei, stâlpi pentru
tenis (echipament sportiv), stâlpi pentru porți de
fotbal, stâlpi pentru badminton, stâlpi de fileu de
volei, steaguri de golf (articole de sport), sprayuri antiderapante cu rășină folosite de atleți,
spade de scrimă, soluție antialunecare pentru
baseball și softball, sliotar, suporturi pentru truse
de golf (pentru crose și mingi), suporturi pentru
tacuri de snooker, suporturi pentru tacuri de
biliard, suporturi pentru mingi de golf, suporturi
pentru mingi, suporturi pentru mingea de
baseball, pentru antrenamente, suporturi pentru
genți de golf, suporturi pentru flotări, suporturi
pentru fleșete, suporturi pentru degete pentru tir
cu arcul, suporturi pentru cretă pentru tacurile
de biliard, suporturi pentru aparate de alergat,
suporturi de tee-uri (pentru tee-ball), suporturi
de spate pentru halterofili (centuri), suporturi
de protecție pentru umeri și coate (articole
sportive), ținte aeriene miniaturale, teleghidate,
pentru sporturi, ținte, tije pentru fleșete, tije de
fleșete pentru jocul de darts, apărători de tibie
(articole de sport), terenuri cu nisip (articole de
sport), fileuri pentru tenis , talere (tir), tacuri
pentru snooker, tacuri pentru biliard american,
vârfuri pentru tacuri de biliard , tacuri de cretă
pentru biliard , tacuri de biliard, taburete pentru
antrenament în gimnastică, suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, ținte pentru
uz sportiv, ținte pentru tir cu arcul, ținte pentru
jocul darts, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, ținte electronice, ținte de arme de foc,
triunghiuri pentru mingi de biliard, triunghiuri
pentru bile de biliard, trepte pentru aerobic,
trambuline pentru sport, trambuline pentru
antrenament, trambuline (pentru gimnastică),
trambuline (articole de sport), trambuline, tolbe
cu săgeți pentru arcuri, zmeie de tracțiune,
zmeie, wakeskate, wakeboard-uri, vâsle pentru
skateboard, vârfuri pentru tacuri de biliard, vârfuri
de tac pentru biliard american, vârfuri de tac,
vârfuri de săgeți pentru tir cu arcul, vârfuri de
fleșete pentru jocul de darts, vizoare deschise
pentru tir cu arcul, veste de protecție pentru
arte marțiale, unelte de refacere a gazonului
(accesorii de golf), zornăitoare pentru bebeluși
care conțin inele de dentiție, zmeie ca jucării,
yoyo, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
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xilofoane de jucărie, vehicule robot de jucărie
care se transformă, viziere pentru căști de
jucărie, vehicule (jucării), vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule de jucărie cu
radio comandă, vehicule de jucărie cu piese
care se transformă, vehicule de jucărie cu
scaune, vehicule de jucărie electronice, vehicule
de jucărie electronice inteligente, vehicule de
jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
electronice teleghidate, vehicule de jucărie
motorizate pentru călărit, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), vehicule în miniatură turnate, vârtelnițe
pentru zmeie, seturi de unelte de jucărie, seturi
pentru magicieni (articole pentru joacă), sfori
pentru zmeie, stații de alimentare cu benzină,
de jucărie, stații de comunicare de jucărie
(nefuncționale), structuri de joacă pentru copii,
stâlpi de poartă de dimensiuni reduse pentru
sporturi, tăblițe magice cu butoane (pentru
desenat), telescoape de jucărie, telefoane de
jucărie, telecomenzi pentru jucării, table pentru
jocul de cărți cribbage, submarine de jucărie
cu telecomandă, ținte electronice pentru jocuri,
triciclete (articole de joacă), tocuri pentru pistol
de jucărie, tobogane cu apă (echipamente
recreativ), tobogane de apă, tobogane, titireze ca
jucării, titireze cu sfoară care se desface și apoi
readuce titirezul la persoana care l-a aruncat,
titireze (jucării), titireze, vagoane de jucărie,
ursuleți de pluș, ursuleți de jucărie umpluți, unghii
artificiale de jucărie, unelte manuale de jucărie,
unelte de jucărie, tuneluri de jucărie, truse de
modelare, truse de jucărie pentru prelevarea
amprentelor, truse de frumusețe de jucărie,
trucuri magice, trotinete, trompete de hârtie,
trompete de jucărie, triciclete pentru copii mici
(jucării), seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane, seturi de machete
de mașini de curse, seturi de machete de tren,
seturi de machete de trenulețe de jucărie, seturi
de masă de jucărie, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, seturi de păpuși,
seturi de tipărire de jucărie, seturi de tren, seturi
de tren (articole de joacă), seturi de țintare,
servicii de ceai de jucărie, seturi de asamblare
de figurine, seturi de baghete și soluție de
făcut baloane, seturi de blocuri de construcție
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de bucătărie de jucărie, seturi de componente
pentru curse, de jucărie, seturi de cusut de
jucărie, seturi de joacă cu figurine de jucărie,

seturi de joacă cu mașinuțe de jucărie, seturi de
joacă pentru figurine de acțiune, seturi de joacă
pentru figurinele de acțiune, seturi de jucărie
pentru grădinărit, seturi de jucării, roți pentru
hamsteri, roți pentru vehicule de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluși, saltele de joc cu jucării
pentru copii mici, saltele de joc de utilizat cu
mașini de jucărie, săbii de jucărie, săgeți de
jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, sănii (articole
de joacă), sănii (echipament recreativ), sănii
pentru coborâri pe pantă pentru amuzament,
sănii pentru zăpadă (articole de joacă), săniuțe
(articole de joacă), puzzle-uri, puzzle-uri (jucării),
puzzle-uri cub, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri de manipulat, puzzle-uri mozaic,
puști de jucărie, rachete de jucărie, replici în
miniatură de echipamente de fotbal, ringuri de
wrestling de joacă, roabe de jucărie, roboți
de jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă,
roboți de jucărie inteligenți, plastilină de jucărie,
plastilină fosforescenta, plastilină magnetică
(jucărie), platforme învărtitoare sub formă de
articole de joacă, pomi de crăciun de jucărie,
popice de jonglerie, portarme de jucărie,
premergătoare de jucărie, proiectoare de jucărie,
puști cu aerosoli (jucării), pușculițe de jucărie,
pistoale (jucării), pistoale cu capse, de jucărie,
pistoale de apă, pistoale de apă (articole de
joacă), pistoale de jucărie cu bani, planoare
(articole de joacă), planoare de jucărie, planoare
(machete), plante de jucărie, plase de fluturi (de
jucărie), plase de insecte de jucărie, plastilină,
personaje de jucărie din cauciuc, personaje de
jucărie fantastice, personaje umane de jucărie,
pești de jucărie, piane de jucărie, piese de
jucărie pentru construit cu cuplaje, piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, piese
de zmeu, piste pentru machete de vehicule,
piste pentru mașini de jucărie, pistoale cu aer
comprimat (jucării), pistoale cu apă (articole
de joacă), păsări de jucărie, păpuși vorbitoare,
păpuși umplute cu nisip sau bobițe, păpuși
tradiționale japoneze, păpuși sakura, păpuși
pentru ventriloci, păpuși occidentale îmbrăcate
tradițional, păpuși matrioșka (păpuși rusești din
lemn, goale pe interior, în care sunt introduse
alte păpuși de la mare la mic), păpuși kokeshi,
personaje de jucărie din plastic, perne umplute
(jucării), perne pentru farse cu pârțuri, patine cu
rotile de jucărie, paturi de păpuși, periscoape
de jucărie, păpuși, camere de păpuși , case
de păpuși , păpuși bodhidharma cu pupilele
nedesenate (menashi-daruma), păpuși care se
bagă pe degete, păpuși articulate cu bilă (bjd),
păpuși (jucării), păpuși de pluș, păpuși din hârtie,
păpuși din porțelan, păpuși din material textil,
păpuși făcute din cârpe, păpuși îmbrăcate în
mod tradițional, păpuși în poziție șezând (păpuși
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osuwari), păpuși în stil european, mobilier de
jucărie, modele de aeronave la scară redusă,
modele de figurine, modele de locomotive cu
abur de jucărie, modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi), modele de vehicule la scară
redusă cu telecomandă, modele folosite în
jocuri de război, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), mori de vânt de
jucărie, moriști de vânt, nuchuku de jucărie,
ochelari de jucărie care deformează viziunea,
pachinko, pălării de jucărie, palme de aplaudat
(jucării sonore), michiduță-n cutiuță, microfoane
de jucărie, microscoape de jucărie, mingi care
se pot deforma ușor sub formă de jucării,
mingi de cauciuc pentru copii (punch ball),
mingi de fotbal de dimensiuni reduse, mingi
de joacă, mingi de joc, mingi de jonglerie,
mingi de tetherball, mingi din cauciuc, mingi
pentru jocuri, mobilă pentru căsuțe de păpuși,
măști din hârtie, măști de jucărie, măști de
carnaval, mănuși fantezie de jucărie, mânere
pentru zmeie, mese multifuncționale pentru
copii (jucării), mașinuțe cu acționare electronică,
mașini de tricotat de jucărie, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mașini de jucărie cu
acționare electronică, mașini de jucărie cu
pedale, mașini de jucărie, marionete umplute,
marionete pentru mână, marionete, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de plastic sub formă de jucării, machete de
rachete de jucărie, machete de structuri (jucării),
machete de teatru de jucărie sub formă de
seturi de teatru pentru copii, machete de trenuri,
machete de vehicule, machete de vehicule de
jucărie, machete la scară care imită vegetația,
machete sub formă de jucării, machete sub
formă de jucării pentru terenuri de fotbal,
machete în miniatură de mașini (jucării sau
articole de joacă), magnetofoane cu casete,
de jucărie, magazine de jucărie, mâncare de
jucărie, machete de animale (jucării), machete
auto (jucării), locuri de joacă, machete de
clădiri (jucării), machete de elicopter, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
mașini, machete de mașini (jucării sau jocuri),
machete de mașini (articole de joacă), machete
de mașini cu radio comandă, machete de
mașini (jucării), machete de mașini de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
jucarii pentru sugari, jucării pentru bebeluși,
jucării pentru boxat, jucării pentru cadă, jucării
pentru copii, jucării pentru copii mici, jucării
pentru cărucioare de copii, jucării pentru câini,
jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării pentru pisici, jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, jucării
prezentate într-un calendar de advent, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de

companie, jucării pentru păsări, lanterne de
jucărie (nefuncționale), lansatoare de mingi
pentru animale de companie, kituri de machete
(lucru manual), kituri pentru machete de jucărie,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, jucării zornăitoare, jucării zburătoare
cu telecomandă, jucării vorbitoare, jucării
umplute, jucării utilizate în piscine, jucării
sub formă de săculeți cu boabe de fasole
(otedama), jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente,
jucării robot care se transformă, jucării pentru
apă, jucării pentru animale de companie
conținând iarba-mâței, jucării pentru animale
de companie confecționate din frânghie, jucării
pentru animale, jucării pentru animale de
companie, jucării nemotorizate pentru călărit,
jucării muzicale, jucării modulare, jucării mobile
de agățat pentru pătuț (jucării), jucării mobile
suspendate, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
legate de magie, jucării gonflabile pentru piscină,
jucării gonflabile sub formă de bărci, jucarii
inteligente, jucării din pluș, sub formă de elani,
jucării din țesături, jucării electrice de acțiune,
jucării electronice, jucării electronice didactice,
jucării electronice teleghidate, jucării fantezie
sonore pentru petreceri, jucării flexibile, jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), jucării
flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării gonflabile, jucării gonflabile de baie, jucării
gonflabile asemănătoare cu vehiculele aeriene,
jucării gonflabile de călărit, jucării gonflabile din
cauciuc subțire, jucării de nisip, jucării de pluș,
jucării de pluș umplute cu boabe, jucării de pluș
cu păturică de consolare, jucării de prindere
pentru pătuțuri de sugari, jucării de ros pentru
animale, necomestibile, jucării de tras, jucării
de tipul 'pasăre în echilibru', jucării din cauciuc,
jucării din lemn, jucării din metal, jucării din
plastic, jucării din plastic pentru baie, jucării
din pluș inteligente, jucării din pânză, jucarii
de desenat, jucării cu telecomandă, jucării cu
telecomandă sub formă de vehicule, jucării de
acțiune electronice, jucării de baie, jucării de
acțiune cu baterii, jucării de bambus, jucării
de construcții din mai multe părți, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării
de lemn, jucării de mestecat pentru papagali,
jucării de împins, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu activități
multiple pentru bebeluși, jucării cu apă, jucării
cu balansare, jucării cu baterii, jucării cu
cheiță (din metal), jucării cu cheiță, jucării
cu cheiță (din plastic), jucării cu pușculițe,
jucării cu radiocomandă, jucării cu resorturi,
jucării cu roți, jucării cu roți acționate prin
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pedale, jucării-centru de activități pentru copii,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării, jucării
acționate prin manetă, jucării acționate mecanic,
jucării acționate prin învârtirea unei cheițe,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
antistres, jucării artizanale vândute sub formă
de kit, jucării care fac zgomot, jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, jucării care se mișcă acționate prin
învârtirea unei cheițe, jucării-balansoar, jocuri cu
cercuri, jocuri cu inele, jocuri cu inele (inele de
aruncat), jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de aruncat
inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri de
petrecere, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
de societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri
de tras la țintă, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri gonflabile pentru piscine
de înot, haine pentru păpuși europene, haine
pentru figurine de jucărie, haine pentru păpuși
tradiționale japoneze, imitații de oase ca jucării
pentru câini, imitații de articole de toaletă sub
formă de jucării, imitații de preparate de toaletă
sub formă de jucării, instrumente muzicale de
jucărie, baloane de joc , mingi de joc , jocuri,
îmbrăcăminte de păpuși, îmbrăcăminte pentru
păpuși, încălțăminte pentru păpuși, fluiere de
jucărie, fluiere (jucării), focuri de artificii, fotolii puf
sub formă de animale (jucării), frânghii de zmeu,
funiculare de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, garaje de jucărie,
globuri cu zăpadă de jucărie, glockenspieluri de
jucărie, goarne de jucărie, goarne de petrecere,
găletușe și lopățele de jucărie, găleți (articole
de joacă), găleți (articole de joacă) din materiale
plastice, farse (articole de joacă), figurine
acționate electric cu lumini și sunete, figurine
ale eroilor de acțiune, figurine cu gât flexibil,
figurine de acțiune (jucării), figurine de acțiune
(jucării sau articole de joacă), figurine de jucărie,
figurine de jucărie care pot lua diferite forme,
figurine de jucărie cu poziție adaptabilă, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, figurine de
jucărie de colecție, figurine de jucărie modelate
din plastic, fise din plastic pentru jetoanele de
bingo, flori de jucărie, dispozitive de alarmă
antiefracție, de jucărie, dispozitive de făcut
zgomot (jucării), dispozitive de transport pentru
ursuleți, dispozitive pentru lansarea avioanelor
de jucărie, dispoziții de machete de trenuri,
distribuitoare de gumă de jucărie, distribuitoare
de lame de gumă, de jucărie, distribuitoare
mecanice de bomboane (de jucărie), drone
(jucării), echipament de camping de jucărie,
echipament sportiv de jucărie, echipament
de jonglerie, elemente de construcții (jucării),
elicoptere de jucărie radiocomandate, accesorii

de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
de jucărie, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, accesorii pentru păpuși, aeromodele,
accesorii pentru haine de păpuși, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de
jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice , aparate de
exerciții de jucărie, aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), aparate de joacă
pentru interior pentru copii, aparate de joacă
folosite în creșele de copii, aparate de jocuri
electrice educaționale pentru copii, aparate de
jucărie pentru controlul traficului, aparate de
prestidigitație, aparate de uz menajer de jucărie,
aparate de zbor de jucărie, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
arme pentru paintball acționate pneumatic,
armonice de jucărie, armură de jucărie, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, articole de
îmbrăcăminte pentru ursuleți de pluș, articole
de pus pe cap pentru păpuși, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), avioane cu catapultă (jucării), avioane
de jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub formă de jucării, baghete magice
de jucărie, baloane de săpun (jucării), baloane
pentru jocuri, bani de jucărie, bastoane gonflabile
pentru suporteri, bastoane pentru majorete,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bazine
de înot (articole de joacă sau de sport),
bazine cu apă puțin adâncă, bețe pogo, bețe
fosforescente de jucărie, bețe de shuffleboard,
biberoane pentru păpuși, biciclete de jucărie,
bijuterii de jucărie, bărci de jucărie, bărci de
jucărie în miniatură, bijuterii pentru păpuși, bile
de joc, bile pentru locuri de joacă, binocluri de
jucărie, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, broșe de jucărie, brățări tip
băț luminiscent pentru petreceri, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, calculatoare de jucărie
(care nu funcționează ca un computer), căluțibalansoar, caleidoscoape, camioane de jucărie,
camere de păpuși, capse detonante (jucării),
capse pentru pistoale (jucării), capse pentru
pistoale de jucărie (percutante), capsule de
joc, case de marcat pentru supermarket, de
jucărie, case de jucărie modulare, căluți care se
balansează pe cadre metalice, căluți-balansoar
(jucării), cărucioare de jucărie, cărucioare pentru
păpuși, cărți de joc destinate utilizării la numerele
de iluzionism, cărți de tarot (cărți de joc),
case de păpuși, casetofoane de jucărie, castele
de jucărie, ceasornice și ceasuri de jucărie,
catalige folosite în scopuri recreative, ceasuri
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de jucărie, chitare de jucărie, căsuțe pentru
păpuși, căști pentru păpuși, corturi de joacă,
corturi de jucărie, corturi de joacă pentru interior,
cosmetice de jucărie (imitații care nu se folosesc
pentru machiaj), costume de carnaval pentru
copii, covorașe de adulmecat ca jucării pentru
câini, covoare de joacă puzzle (jucării), covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
cozi de zmeu, covorașe de joacă destinate
utilizării cu mașini de jucărie (jucării), crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, crosă
de hochei irlandez pentru bărbați, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, cutii cu nisip
(articole de joacă), cutii muzicale de jucărie,
cutii de scrisori de jucărie, cutii pentru figurinele
eroilor de acțiune, cutii pentru vehicule de
jucărie, cutii pentru accesorii de joacă, cuști
pentru insecte de jucărie, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
dinți de vampir de jucărie, discuri de aruncat
(jocuri cu inele), discuri de jucat shuffleboard,
discuri pentru zăpadă (discuri premergătoare
săniilor), discuri rotative cu sfoară care se
rebobinează și readuce discul la persoana care
l-a aruncat, discuri zburătoare (jucării), jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, aparate
pentru jocuri de îndemânare sau noroc, bile
de sticlă colorată pentru jocuri, bile din sticlă
colorată, bilete de loterie, bile din sticlă colorată
pentru jocuri, bilete de loterie tipărite, bilete de
răzuit pentru loterie, bilete de tombolă, cărți
de joc karuta (joc de cărți japonez), cărți de
joc japoneze (utagaruta), cărți de joc japoneze
(hanafuda), cărți de joc japoneze, cărți de joc
coreene (hwatoo), cărți de joc, cartele de keno,
cartonașe de colecție (jocuri de cărți), cartonașe
kendo, compendiumuri de jocuri de masă cu
tablă de joc, cupe pentru amestecat zaruri,
cupe pentru zaruri, cutii pentru cărți de joc,
cutii pentru piesele jocului go (cutii goke), cărți
(jocuri), dame (jocuri), dame chinezești (jocuri),
dispozitive pentru amestecarea cărților de joc,
dreidel (titirez evreiesc), echipament pentru jocul
de bingo, echipament vândute ca și seturi
pentru a juca jocuri de cărți, echipamente pentru
jocuri corintice, echipamente pentru mahjong,
fise (jetoane) pentru jocuri, etuiuri de transport
concepute special pentru jocuri portabile, mese
pentru fotbal de masă , jetoane de poker,
jetoane pentru jocul de ruletă, jetoane pentru
jocuri, jetoane pentru jocurile de noroc, joc
de domino coreean (glopae), jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), bile din
sticlă colorată pentru jocuri , jocuri cu interpretare
de roluri, jocuri cu mașini de curse, jocuri cu
zaruri, jocuri cu întrebări și răspunsuri, jocuri

de baschet de masă, jocuri de construcție,
jocuri de domino, jocuri de cărți, jocuri de
hochei, jocuri de interpretare de roluri, jocuri
de logică de manipulat, jocuri de mah-jong,
jocuri de mahjong (joc de masă chinezesc),
jocuri de manipulare, jocuri de masă, jocuri de
masă electronice, jocuri de masă coreene (seturi
yut nori), jocuri de memorie, jetoane pentru
jocuri , jocuri de război cu figurine înfățișând
soldăței, jocuri de table, jocuri de zaruri japoneze
(sugoroku), jocuri go, jocuri legate de personaje
de ficțiune, kituri pentru jocuri de construcții,
lozuri răzuibile, markere pentru bingo, mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise),
mașini de amestecat cărți de joc, mese automate
pentru jocul de mahjong, mașini pentru jocurile
de noroc, mese de foosball, mese de joc pentru
shuffleboard, mese de ruletă, mese pentru fotbal
de masă, miniaturi pentru jocuri, miniaturi pentru
jocuri de război, modele utilizate pentru jocuri
cu interpretare de roluri, piese de lemn pentru
jocul shogi (koma), piese pentru jocul de șah
coreean (piese jang-gi), piese de șah, șah
japonez (jocuri shogi), șah chinezesc, rulete,
pietre pentru practicarea jocului go, piese și
echipamente pentru jocul shogi (șah japonez),
piese pentrul jocul dame, seturi de construcție
de jucărie, seturi de joc de table, seturi de
întrebări pentru jocurile de masă cu tablă, seturi
pentru jocul de ruletă, table de joc pentru licitarea
cărților de joc, table de shogi (șah japonez),
table de șah, table de șah coreean (tablă de
joc jang-gi), table pentru jocul de dame, șah
(jocuri), jocuri de șah , taloane de bingo, tablă
de șah sau de dame, table pentru practicarea
jocului go, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, jocuri de pinball portabile, jocuri de
pinball, jocuri de baschet de tip arcade, jocuri
computerizate cu baterii și ecran lcd, dispozitive
de control pentru jocuri sub formă de volan,
pentru jocuri de condus, dispozitive de control
pentru jocuri sub formă de undiță, pentru jocuri
de pescuit, dispozitive de control pentru aparate
de jocuri video, tastaturi pentru jocuri, scaune
de joc interactive pentru jocuri video, mouseuri pentru jocuri, ventilatoare externe de răcire
pentru console de jocuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07888
02/11/2022
FAMILIE MENAJE SRL, ŞOS.
COLENTINA NR. 455, CAM. 10,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

suporturi pentru barele de ascuțit, foarfeci mari
de grădină (foarfeci).
28. Momeală
artificială
pentru
pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane
de pescuit), darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
cârlige pentru pește, linii (fire) de pescuit,
instrumente de pescuit, plute de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undița, mosoare
pentru pescuit, undițe de pescuit, momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

wo&wo
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.15; 26.01.03;
26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Tăișuri
pentru
uneltele
așchietoare
(componente ale uneltelor de mână), tăișuri
pentru uneltele așchietoare (unelte de mână),
ustensile pentru ascuțirea lamelor, cuțite
ceramice, feliatoare de brânză, neelectrice,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână), cuțite ,
fiare (unelte de mână neelectrice), răzătoare
mandoline pentru bucătărie, cuțite, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, răngi
pentru scos cuie (unelte de mână), clești pentru
unghii, pile de unghii, cuțite de paletă, cuțite de
sculptat (unelte de mână), cuțite pentru pizza,
neelectrice, linguri, tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe
și linguri), furculițe de masă, cuțite de masă,
furculițe și linguri de plastic, cuțite de masă,
furculițe și linguri pentru bebeluși, feliatoare
de legume/mărunțitoare de legume, tocătoare
de legume, spiralizatoare de legume, acționate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână),

(511)

M 2022 07945
07/11/2022
ULTRA CRISCROSS SRL,
STR. DUNAVAT NR. 2, BLOC
45A, SCARA 1, ETAJ 3, APART.
12, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ULTRA EFFECTIVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente și
băuturi dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, dezinfectanți igienici,
alimente pentru bebeluși, suplimente dietetice
pentru sugari, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicinale, uleiuri medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07979
07/11/2022
THE FOREST BARN S.R.L., STR.
BUJORILOR, NR. 7, PARTER, BL.
101, SC. A, JUDEȚ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07980
07/11/2022
ASOCIATIA HEM, STR.
LEVANTICA NR. 40, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

N-AVEM SÂNGE?!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Programe
educationale
in
domeniul
sanatatii.
───────

(210)
(151)
(732)

THE FOREST BARN
Weddings & Events

(540)

M 2022 07981
07/11/2022
HOREA-CRISTIAN LENCAR, STR.
SOARELUI NR. 2, JUDEȚ BIHOR,
SANTANDREI, 417515, BIHOR,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
07.01.09; 05.03.15; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:verde închis
(#b6c3c3, #56767b), alb ( Hex #ffffff),
crem (Hex #ddd6c5), verde deschis
( Hex #c9e0d6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Evenimente, activități culturale.
43. Servicii alimentație, servicii oferite de
restaurant, servicii de catering.
───────

SIMSTA
(531)

Clasificare Viena:
26.03.02; 26.11.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:galben (Hex
#F3BC17), negru (Hex #333333)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de proiectare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07983
07/11/2022
PAN FOOD SRL, PARCUL
INDUSTRIAL P2, JUDEȚ SIBIU,
SURA MICA, SIBIU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

BATONUL COPILARIEI MAXY

de vopsit gene, servicii de vopsit sprâncenele,
servicii de vopsit de șuvițe de păr, servicii de
îngrijire a unghiilor, ondularea părului, refacerea
părului, tratament pentru păr, tratamente
cosmetice pentru păr, servicii de îndreptat părul,
servicii pentru îngrijirea părului, spălarea părului
cu șampon, servicii pentru vopsirea părului,
servicii de ondulare a părului, servicii de împletire
a părului, servicii de coafare a părului, frizerii
pentru bărbați, furnizare de informații despre
coafarea părului.
───────

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. 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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07984
07/11/2022
DOMILOIU IONELA PFA, SOS
ALEXANDRIEI NR 98, BL L27
SC1 ET 10 AP 44, SECTOR 5,
BUCURESTI , ROMANIA

Bliss Beauty Studio

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de
coafor pentru copii, servicii de coafor de
lux, servicii de coafor, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, manichiură,
servicii de manichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii

(740)

(540)
(511)

M 2022 07985
07/11/2022
SALES MACHINE
INTERNATIONAL SRL, STR.
BANUL ANTONACHE, NR. 63,
ET. 5, AP. 11, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL.
K, SC. B, AP. 34, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

Data Hackathon

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), editare post-producție de
publicitate și reclame, întocmire de reclame,
organizare și plasare de reclame, plasare de
reclame, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și reclamă,
gestionare de fişiere informatice, compilare de
date pentru terţi, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, consultanţă privind eficienţa
afacerilor, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, servicii de
introducere de date, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, colectare de date,
prelucrare de date informatice, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
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domeniul afacerilor, servicii de consultanţă
comercială privind dezvoltarea produselor,
analize de piaţă, analiza datelor studiilor de
piaţă, analiza datelor şi statisticilor studiilor
de piaţă, analiza studiilor de piaţă, analiză
şi cercetare de piaţă, cercetare în domeniul
afacerilor şi cercetare de piaţă, studii de preţ,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieţei, previziuni de piaţă, evaluări statistice ale
datelor de marketing, colectare de informaţii cu
privire la cercetarea pieţei, servicii în domeniul
evaluării de piaţă, servicii de consultanţă
privind studiul de piaţă, servicii de colectare
de date privind cercetarea pieţei, servicii de
planificare pentru studii de marketing, culegere
şi sistematizare de informaţii în baze de
date informatice, obţinerea de statistici de
afaceri (pentru terţi), colectare de date statistice
în scopuri comerciale sau pentru afaceri,
colectare de informaţii comerciale, colectarea
de informaţii pentru afaceri, compilare de date
statistice pentru cercetarea ştiinţifică, compilarea
de modele statistice pentru furnizarea de
informaţii privind dinamica pieţei, compilare de
repertorii pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, servicii de administrare
a arhivei, respectiv indexarea documentelor
pentru terţi.
41. Organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de seminarii şi congrese,
organizare de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizare de cicluri
de conferinţe, organizarea şi conducerea
de conferinţe şi seminarii, organizarea şi
conducerea de conferinţe, organizare şi
coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de seminarii pe teme
de educaţie, organizare de conferinţe în
domeniul publicităţii, organizare de conferinţe în
scopuri educaţionale, organizare de conferinţe
în domeniul afacerilor, organizare de conferinţe
pe teme de comerţ, organizare de competiţii
în scopul instruirii, instruire şi pregătire în
management, industrie şi tehnologia informaţiei,
coordonare de cursuri de instruire, servicii de
instruire în domeniul afacerilor, servicii educative
pentru adulţi în domeniul finanţelor, servicii
educative pentru adulţi în domeniul bancar,
cursuri de pregătire în domeniul asigurărilor,
organizare de evenimente pentru divertisment,
pregătire în domeniul bancar.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii it, testare,
autentificare şi controlul calităţii, dezvoltare
de software, creare de software, proiectare
de
software,
întreţinere
de
software,

proiectare ştiinţifică şi tehnologică, consultanţă
profesională privind tehnologia, servicii de
consultanţă tehnologică, prestare de servicii de
cercetare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07986
07/11/2022
CREATIVE HAIRSTYLE BY F&A
S.R.L., BULEVARDUL RÂMNICU
SĂRAT, NR. 21, PARTER, BLOC.
20L, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031904, ROMANIA

CREATIVE HAIRSTYLE
BY F&A 0738340227
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 26.11.13; 26.11.14; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Hex
#f5d100), negru (Hex #000010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de frizerie pentru bărbați, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de coafor, servicii
de frizerie.
───────
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(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2022 07987
07/11/2022
FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A., BRAZILIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STR. GEORGE CALINESCU NR.
52A, AP. 1, BUCURESTI, ROMANIA

inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).
───────

(210)
(151)
(732)

SOLDIER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditiv
biotehnologic
pentru
creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).

(740)

(540)

M 2022 07989
07/11/2022
ADINA ALEXANDRA PETRESCU,
STR. DOMNIȚA ANASTASIA NR.
15, ET. 4, AP. 12, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI , 011653,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2022 07988
07/11/2022
FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A., BRAZILIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

INVICTUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditiv
biotehnologic
pentru
creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat

MALEE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 05.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai, ceaiuri de plante, ceaiuri de fructe, ceai
instant, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază
de ceai cu lapte, înlocuitori de ceai, flori sau
frunze folosite ca substituenţi pentru ceai, infuzii,
nu cele medicinale, extracte de ceai, esențe
de ceai, amestecuri de ceai, amestecuri de
pulberi de ceai, pulberi de amestecuri pentru iced
tea, capsule de ceai, umplute, ceaiuri cu lapte,
ceai cu gheață, băuturi din ceai (nemedicinale),
arome din ceai, preparate aromate pentru
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prepararea ceaiurilor nemedicinale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai).
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plata per
click, publicitate exterioară, publicitate prin
poştă, publicarea de texte publicitare,
optimizare
pe
motoarele
de
căutare
pentru promovarea vânzărilor, managementul,
organizarea
și
administrarea
afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind
eficienţa
afacerilor,
servicii
de
lobby comercial, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, servicii de intermediere
comercială, marketing, marketing prin influencer,
promovarea
produselor
prin
intermediul
influencerilor, compilarea statisticilor, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, analiza costurilor,
demonstraţii cu produse, distribuirea de
eşantioane, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), consiliere în
afaceri privind francizarea, asistență comercială
privind deschiderea de francize, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, furnizarea
de informații de afaceri în materie de
francize, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, desfășurarea de evenimente
comerciale, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 30
(exceptând transportul acestora), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, permițând clienților
să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, scrierea de texte
publicitare, servicii de agenţie de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2022 07990
07/11/2022
FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A., BRAZILIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

BLACK GOLD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditiv
biotehnologic
pentru
creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07991
07/11/2022
MAYA EYELASHES&BEAUTY
SRL, SOS. DUDESTIPANTELIMON NR. 101, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2022 07992
07/11/2022
FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A., BRAZILIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

PHYSICROP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditiv
biotehnologic
pentru
creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).

BEAUTY CLINIQUE
by Maya Jianu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de înfrumuseţare pentru persoane,
servicii de vopsit gene, servicii de aplicare de
gene, servicii de extensii gene.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────
(511)

M 2022 07993
07/11/2022
ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA , STR.
NAUM RAMNICEANU NR. 45A, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

HOPE BUILD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de recrutare de voluntari.
37. Servicii referitoare la construcția de clădiri,
servicii de construire accelerata de locuinte,
servicii de construire de locuinte cu ajutorul
voluntarilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07994
07/11/2022
FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A., RUA CURITIBA,
805, PARQUE INDUSTRIAL II, RUA
CURITIBA, 805, BRAZILIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

MIG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditiv
biotehnologic
pentru
creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07995
07/11/2022
FORTGREEN COMERCIAL
AGRÍCOLA S.A., RUA CURITIBA,
805, PARQUE INDUSTRIAL II, RUA
CURITIBA, 805, BRAZILIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

DRIVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Aditiv
biotehnologic
pentru
creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă

pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07996
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Hei, Antena!

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 expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, 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, transmisii video, videoclipuri din
filme pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
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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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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 online pe internet, producție de reclame radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizarea de
informații de marketing, marketing pe internet,
studii de marketing, campanii de marketing,
servicii de marketing, marketing de produse,
marketing direct, marketing digital, consultanță
în marketing comercial, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, cercetarea de piață și studii de
marketing, 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,
abonament la un pachet media de informații,
sondaje de opinie, servicii de telemarketing,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de programe de teleshopping, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
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accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale
41. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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 televiziune, montaj de programe
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producție de filme pentru televiziune,
producția de seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, 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.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07997
07/11/2022
RADU TURCULEȚ, STR.
EMANOIL DASCĂLU NR.2A,
SAT. MIROSLAVA, COMUNA
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

Sentimente

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07999
07/11/2022
TURISM EXPERT TRAVEL SRL,
B-DUL TTRAIAN NR. 6, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51 ET. 1
AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

expert travel Alege să
fii fericit! Călătorește...
Zâmbește...Trăiește...Iați o vacanță!
(531)

(591)

Clasificare Viena:
18.05.01; 18.01.09; 18.01.08; 18.07.20;
05.01.12; 06.03.01; 14.05.20; 27.05.01;
29.01.15
Culori revendicate:roz, mov, galben,
albastru, maro, alb
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, administrarea programelor de
fidelizare a pasagerilor care călătoresc frecvent
cu avionul, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de ghizi de turism, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, organizarea de transport pe perioada
vacanței, organizare de călătorii cu autocarul,
servicii de transport de pasageri cu autocarul,
organizare de călătorii cu avionul, servicii de
rezervare pentru călătorii cu avionul, furnizare
de informații despre călătorii cu avionul, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor cu
avionul, prin mijloace electronice, furnizarea de
bilete care permit deținătorilor să călătorească,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii și
circuite turistice, realizarea formalităților pentru
schimbarea în caz de urgență a biletelor de
avion, rezervare de bilete de vapor, rezervare de
bilete de tren, servicii de rezervare de bilete de
călătorie, realizarea formalităților privind biletele
de avion, de croazieră și de tren.
41. Servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, furnizare de
cazare pentru vacanțe, furnizare de informații
online despre rezervări de cazare pentru
concediu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08000
07/11/2022
MARIUS CĂTĂLIN POPA,
KOSSUTH LAJOS 14, JUD.
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520009, COVASNA, ROMANIA

POPAS BAND

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment (servicii oferite de trupă vocal
instrumentală).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08001
07/11/2022
MARIUS CĂTĂLIN POPA,
KOSSUTH LAJOS 14, JUD.
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520009, COVASNA, ROMANIA

POPAS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment (servicii oferite de trupă vocal
instrumentală).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(591)

M 2022 08002
07/11/2022
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
NR.2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Culori revendicate:mov (Pantone 2612
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cutii din hârtie sau carton, cutii
din plastic pentru ambalare, împachetare și
depozitare, tăvițe din plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, tăvițe din plastic
pentru ambalare, împachetare și depozitare a
alimentelor, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din material plastic pentru ambalaj, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de plastic, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material

plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje din
plastic.
29. Carne si produse din 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, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui, tocană instant din carne,
supă, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
musaca, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
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malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste 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 a produselor
carne si produse din 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, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de

carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
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telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana
pentru animale, animale vii, alimente si bauturi,
ambalaje din hârtie, carton și plastic, hârtie,
carton, pungi, sacoșe, folii, cutii si tavițe pentru
ambalare, împachetare și depozitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea produselor, ambalare de
produse alimentare
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, servicii oferite de ferme
agricole.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08003
07/11/2022
MINA-IOANA AUGUSTIN, STR.
TOPOLOVAT, NR. 8, BL. TD20, SC.
1, ET. 3, AP. 23, JUD. BRASOV,
BRASOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SCARA A, ET. 1, AP. 5,
COMPLEX VIVANDO, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

THE GYM THE BODY MAKER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii sportive și de fitness, servicii oferite
de centrele de fitness, servicii educative, de
divertisment și sportive
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08004
07/11/2022
DORIPESCO SA, STR. BISERICII,
NR. 224, JUD. BRASOV, HALCHIU,
BRAȘOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

DORIPESCO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri din clasa 32
si anume bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor si din clasa 29 si anume carne,
peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate,congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazin elor
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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08005
07/11/2022
OFTAL MEDICA CONSULT SRL,
B-DUL MĂRĂŞEŞTI, NR. 22A,
AP. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

Eye Settings

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.04; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de oftalmologie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08006
07/11/2022
ANA NASTAS, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 367, BL. A3,
SC. 1, ET. 6, AP. 27, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08007
07/11/2022
ROXABELA SRL, STR. BRĂILEI,
NR. 156 A, BL. PRIVILEGE, SC.
2, ET. 4, AP. 24, JUD. GALAŢI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Madamme Bijoux
(531)

Dr. Nastas Ana OBSTETRICĂ
ŞI GINECOLOGIE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 02.09.25; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală,
servicii oferite de centre de sănătate, servicii
oferite de spitale, sanatorii, servicii de terapie
fizică, servicii de îngrijire medicală, servicii
de examinare medicală (screening), servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale pentru
tratarea persoanelor, servicii ginecologice,
servicii obstetrice, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, accesorii pentru bijuterii, ace bijuterii
pentru pălării, ace de ceasornic, ace de cravat,
ace pentru ceasuri, agate, aliaje din metale
prețioase, amulete (bijuterii), amulete pentru
inele de chei, ancore (ceasornicărie), argint
brut sau bătut, aur brut sau bătut, aur filat
(bijuterii), bănuți de aramă, bijuterii, bijuterii
cloisonne, bijuterii de fildeș, ceasuri cu brățară,
brățări (bijuterii), brățări de ceas, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brelocuri
retractabile pentru chei, broșe (bijuterie), broșe
(bijuterii), butoni de manșetă, caboșoane,
carcase de ceasuri de mână, casete de bijuterii,
ceasornice, cercei, podoabe din chihlimbar,
perle din chihlimbar presat, coliere (bijuterii),
cronografe, crucifixe ca bijuterii, crucifixuri
din metale prețioase, altele decât articole
de bijuterie, cupe pentru premii din metale
prețioase, cutii de ceas, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii din metale prețioase, diamante,
etichete din metale prețioase de cusut pe
îmbrăcăminte, fir de argint (bijuterii), fire de argint
(bijuterii), fire din metale prețioase (bijuterii),
genți tip rulou pentru bijuterii, închizători pentru
bijuterii, inele (bijuterii), inele pentru chei din
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metale prețioase, inele pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ), insigne din
metale prețioase, instrumente pentru măsurarea
timpului, iridiu, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), ornamente din jais (gagat), lanțuri
(bijuterii), lanțuri de ceas, lingouri de metale
prețioase, mărgele pentru crearea de bjuterii,
mătănii, medalii, medalioane (bijuterii), metale
prețioase brute sau semiprelucrate, trofee
statuare comemorative fabricate din metal
prețios, ștrasuri, statui din metale prețioase,
spinel (pietre prețioase), ruteniu, rodiu, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase,
perle (bijuterii), peridot, pandantive, paladiu,
osmiu, ornamente pentru pălării, ornamente
pentru încălțăminte, obiecte de artă din metale
prețioase, monede, misbaha (mătănii), ace de
rever (bijuterii), bijuterii de corp, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii din materiale semiprețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din aur, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii fantezie, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii din
platina, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii pentru copii, brelocuri, brelocuri de chei
din metale prețioase, brelocuri din imitație de
piele, brelocuri din metale comune, brelocuri
din piele, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cercei pentru piercing, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips, clipsuri
pentru șaluri sub formă de bijuterii, diademe,
figurine din metale prețioase, figurine din pietre
prețioase sau semiprețioase, podoabe din fildeș,
imitații de bijuterii ornamentale, lanțuri de cravată
din metale prețioase, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri
pentru chei, lanțuri confecționate din metale
prețioase (bijuterii), lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, mărgele
pentru meditație, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), ornamente confecționate din
metale prețioase (statui), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ornamente
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
diademe, ornamente pentru îmbrăcăminte (din
metale prețioase), ornamente pentru pălării (din
metale prețioase), ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, tiare, verighete.

20. Statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante

și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, rame pentru
tablouri și fotografii (nu din metale prețioase),
decoratiuni de perete din lemn, perne, pernuţe,
perne decorative, perne pentru poziționarea
capului la bebelusi.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, imbracaminte de
ocazie, rochii de mireasa, brâuri (imbrăcăminte),
halate, halate de baie, corsete, lenjerie intimă
și de noapte, jartiere de mireasă, bentițe pentru
cap, botoșei, botoșei tricotați pentru bebeluși,
trusouri (articole de îmbrăcăminte).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals, ace
de păr, ornamente pentru păr sub formă de
piepteni, ornamentei pentru coafuri de mireasă,
sub formă de piepteni, piepteni ornamentali
pentru coafuri japoneze (marugushi), accesorii
pentru prins părul, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, ace de păr orientale,
ace de prins părul (accesorii pentru păr),
agrafe pentru păr, articole decorative pentru
păr, benzi pentru păr, clame de păr, clești
(accesorii pentru păr), elastic pentru prinderea
părului, funde pentru păr, mărgele, altele decât
pentru confecționarea bijuteriilor, ornamente
pentru păr, panglici de păr, panglici elastice
pentru păr, bentițe pentru păr, buchete din flori
artificiale, aranjamente de flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale din materiale
textile, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
corsaje artificiale, jartiere de gleznă, broderie,
dantelă pentru bordare, dantele, cordoane
pentru îmbrăcăminte, broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), broderii în aur, broderii din
argint, catarame de curea, ciucuri (pasmanterie),
festoane (broderii), franjuri, funde ca articole
de mercerie, jabouri (dantele), mărgele, altele
decât pentru crearea de bijuterii, paiete de mica,
nasturi, paiete pentru îmbrăcăminte, panglici
elastic, panglici (mercerie), panglici și funde,
nu din hârtie, pentru împachetat cadouri, pene
(accesorii vestimentare).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei
piețe on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
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de comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerţ in spatiu fizic si/sau online,
ce 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, al produselor metale preţioase
şi aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului, accesorii pentru bijuterii,
ace bijuterii pentru pălării, ace de ceasornic,
ace de cravat, ace pentru ceasuri, agate, aliaje
din metale prețioase, amulete (bijuterii), amulete
pentru inele de chei, ancore (ceasornicărie),
argint brut sau bătut, aur brut sau bătut, aur
filat (bijuterii), bănuți de aramă, bijuterii, bijuterii
cloisonne, bijuterii de fildeș, ceasuri cu brățară,
brățări (bijuterii), brățări de ceas, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brelocuri
retractabile pentru chei, broșe (bijuterie), broșe
(bijuterii), butoni de manșetă, caboșoane,
carcase de ceasuri de mână, casete de bijuterii,
ceasornice, cercei, podoabe din chihlimbar,
perle din chihlimbar presat, coliere (bijuterii),
cronografe, crucifixe ca bijuterii, crucifixuri
din metale prețioase, altele decât articole
de bijuterie, cupe pentru premii din metale
prețioase, cutii de ceas, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii din metale prețioase, diamante,
etichete din metale prețioase de cusut pe
îmbrăcăminte, fir de argint (bijuterii), fire de argint
(bijuterii), fire din metale prețioase (bijuterii),
genți tip rulou pentru bijuterii, închizători pentru
bijuterii, inele (bijuterii), inele pentru chei din
metale prețioase, inele pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ), insigne din
metale prețioase, instrumente pentru măsurarea
timpului, iridiu, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), ornamente din jais (gagat), lanțuri
(bijuterii), lanțuri de ceas, lingouri de metale
prețioase, mărgele pentru crearea de bjuterii,
mătănii, medalii, medalioane (bijuterii), metale
prețioase brute sau semiprelucrate, trofee
statuare comemorative fabricate din metal
prețios, ștrasuri, statui din metale prețioase,
spinel (pietre prețioase), ruteniu, rodiu, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase,
perle (bijuterii), peridot, pandantive, paladiu,
osmiu, ornamente pentru pălării, ornamente
pentru încălțăminte, obiecte de artă din metale
prețioase, monede, misbaha (mătănii), ace de
rever (bijuterii), bijuterii de corp, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii din materiale semiprețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii

confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din aur, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii fantezie, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii din
platina, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii pentru copii, brelocuri, brelocuri de chei
din metale prețioase, brelocuri din imitație de
piele, brelocuri din metale comune, brelocuri
din piele, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cercei pentru piercing, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips, clipsuri
pentru șaluri sub formă de bijuterii, diademe,
figurine din metale prețioase, figurine din pietre
prețioase sau semiprețioase, podoabe din fildeș,
imitații de bijuterii ornamentale, lanțuri de cravată
din metale prețioase, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri
pentru chei, lanțuri confecționate din metale
prețioase (bijuterii), lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, mărgele
pentru meditație, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), ornamente confecționate din
metale prețioase (statui), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ornamente
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
diademe, ornamente pentru îmbrăcăminte (din
metale prețioase), ornamente pentru pălării (din
metale prețioase), ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, tiare, verighete, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, imbracaminte de ocazie, rochii de
mireasa, brâuri (imbrăcăminte), halate,halate de
baie, corsete, lenjerie intimă și de noapte, jartiere
de mireasă, bentițe pentru cap, botoșei, botoșei
tricotați pentru bebeluși, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), dantelă, şnur şi broderie,produse
de mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals, ace
de păr, ornamente pentru păr sub formă de
piepteni, ornamentei pentru coafuri de mireasă,
sub formă de piepteni, piepteni ornamentali
pentru coafuri japoneze (marugushi), accesorii
pentru prins părul, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, ace de păr orientale,
ace de prins părul (accesorii pentru păr),
agrafe pentru păr, articole decorative pentru
păr, benzi pentru păr, clame de păr, clești
(accesorii pentru păr), elastic pentru prinderea
părului, funde pentru păr, mărgele, altele decât
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pentru confecționarea bijuteriilor, ornamente
pentru păr, panglici de păr, panglici elastice
pentru păr, bentițe pentru par, buchete din flori
artificiale, aranjamente de flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale din materiale
textile, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
corsaje artificiale, jartiere de gleznă, broderie,
dantelă pentru bordare, dantele, cordoane
pentru îmbrăcăminte, broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), broderii în aur, broderii din
argint, catarame de curea, ciucuri (pasmanterie),
festoane (broderii), franjuri, funde ca articole
de mercerie, jabouri (dantele), mărgele, altele
decât pentru crearea de bijuterii, paiete de
mica, nasturi, paiete pentru îmbrăcăminte,
panglici elastic, panglici (mercerie), panglici și
funde, nu din hârtie, pentru împachetat cadouri,
pene (accesorii vestimentare), statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic, rame
pentru tablouri și fotografii , decoratiuni de perete
din lemn, perne, pernuţe, perne decorative,
perne pentru poziționarea capului la bebelusi,
decoratiuni din textile, decoratiuni din portelan,
decoratiuni din hartie.
40. Tratarea materialelor, servicii de realizare a
bijuteriilor la comanda, servicii de confectionare
a bijuteriilor, croitorie, croitorie la comanda.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08008
07/11/2022
FIVE COFFEE ROASTERS SRL,
STR. NAPOCA, NR. 3, AP. 31,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

KUNE

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.11.03;
02.09.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08010
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

a1
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.21
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C)
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software

de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2022

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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune

prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
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divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08011
07/11/2022
RĂZVAN HARABAGIU, ȘOS.
PĂCURARI, NR. 34, JUD. IAŞI,
MUN. IAŞI, IAȘI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MARMORAT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, organe de păsări, organe
de porc, de oaie, miel sau de vită, tacâmuri
de pui, curcan, rață sau gâscă, intestine de
porc, oase de porc sau de vită, burtă de
vită, antricot de vită, mușchiuleț de porc sau
de vită, pulpă de porc sau de vită, rasol de
vită, vrăbioară de vită, cotlete, ceafa de porc,
pulpe de pasăre, piept de pasăre, aripi de
pasăre, frigărui de pasăre, de miel, porc sau
vită, carne uscată prin îngheţare/carne liofilizată,
carne conservată, carne la conservă, carne
afumată, carne congelată, carne proaspătă,
carne pentru gătit, carne preparată, carne pentru
grătar, carne tocată, cărnuri de porc sau de vită
sărate, produse din carne, mezeluri, pastramă,
pastramă de oaie, salam, ciolan, costiță, jambon,
jumări, kaiser, lebăr, mușchi, parizer, slănină,
șorici, tobă, ghiuden, babic, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, șuncă, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge/cârnaţi cu
sânge, crenvurști, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), crenvurşti pentru hot dog, grăsimi
comestibile, untură, piftie din carne de pasăre,
de porc sau de vită, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, produse
tartinabile pe bază de carne, pate de ficat/
pastă de ficat, pateuri pe bază de carne, salate
cu carne, sarmale, negătite, sarmale preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, antreuri pe
bază de carne, aperitive congelate constând în
principal din carne, carne de porc gătită lent la
cuptor (pulled pork), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), chiftele de hamburger
negătite, produse din carne sub formă de
hamburger, chiftele din carne, friptură, pastă
de mici, mititei (mici), nepreparați, mititei (mici)
preparați, gustări pe bază de carne, mâncăruri
cu legume preparate, umplutură de carne pentru
plăcinte, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri alimentare, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, supe, ciorbe, salate,
fructe de mare preparate, fructe de mare gătite,
fructe de mare congelate.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient orezul/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient orezul, feluri
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de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne, quiche
(tartă), ravioli umplute cu carne sau șuncă,
produse de patiserie proaspete sau congelate
umplute cu carne, hamburgeri (sandviciuri), hot
dog (sandviciuri), paste, pizza, orez, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne și cu produse din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu carne
și cu produse din carne, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu mezeluri și
produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu mezeluri
și produse alimentare derivate din carne,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare preparate, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu produse
alimentare preparate, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu condimente, sosuri
și garnituri destinate a fi servite împreună cu
carnea, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu condimente, sosuri și garnituri destinate
a fi servite împreună cu carnea, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice și nealcoolice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice și
nealcoolice, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente promoționale, organizare şi
susţinere de evenimente comerciale, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de agenții de
import-export, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor.
39. Transport
de
produse
alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare,
livrare de produse alimentare.
40. Afumarea
alimentelor,
conservarea
alimentelor şi a băuturilor, congelarea
alimentelor,
sacrificarea
animalelor,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, planificarea de
petreceri, divertisment de tipul degustărilor de
vinuri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri educative.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de

produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de bucătari personali,
servicii de critică gastronomică (oferirea de
informații despre alimente și băuturi), servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08012
07/11/2022
FERT-TRADERO S.R.L., STR.
ARMONIEI, NR. 27A, ET. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

FERT-TRADE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.02
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
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superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură , produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, preparate fertilizante, aditivi pentru
soluri (fertilizanți), rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
îngrășăminte, îngrășăminte naturale, săruri
(îngrășăminte),
îngrășăminte
organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,

îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
rășini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea incendiilor (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
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vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru

pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
rășini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea
și prevenirea incendiilor, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
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preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
rășini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, compoziții pentru
stingerea și prevenirea incendiilor, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți

chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
rășini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, compoziții pentru
stingerea și prevenirea incendiilor, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
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decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, preparate fertilizante, preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
fertilizant pentru pământ și pământ vegetal,
biofertilizatori cu azot, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite

în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, preparate fertilizante, preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
fertilizant pentru pământ și pământ vegetal,
biofertilizatori cu azot, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
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horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
rășini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, compoziții pentru
stingerea și prevenirea incendiilor, 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 agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08014
07/11/2022
ANTENA TV GROUP S.A, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

a antenaGROUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 7C Cool Gray)
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
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de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
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prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
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.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08016
07/11/2022
SORIN GADOLA, STR. ANDREI
MUREȘANU NR. 29, JUD. CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA, 400071, CLUJ,
ROMANIA

AQUA VIVENTIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#309fda)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08017
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

antena
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347C), alb
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software

de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
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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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune

prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
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divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08018
07/11/2022
SOHALYREI S.R.L., STR.
TINERETULUI BL. B2, SC. A, ET. 3,
AP. 22, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

sohaly
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, creme cosmetice, creme parfumate,
creme exfoliante, creme anticelulitice, creme
antirid, creme hidratante, creme pentru corp,
creme pentru față, creme anti-îmbătrânire,
creme de piele nemedicinale, creme și
loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri

hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii.
4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), aranjamente din lumânări, lumânări
pentru masă, lumânări și fitiluri de lumânări
pentru iluminat, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări și fitiluri pentru iluminat.
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14. Bijuterii, bijuterii din metale prețioase,

coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte,
eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe de gât (părți
de articole de îmbrăcăminte), mănuși.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cosmetice, produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
creme cosmetice, creme parfumate, creme

exfoliante, creme anticelulitice, creme antirid,
creme hidratante, creme pentru corp, creme
pentru față, creme anti-îmbătrânire, creme
de piele nemedicinale, creme și loțiuni
cosmetice, creme, loțiuni și geluri hidratante,
creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), serumuri de înfrumusețare, seruri
de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
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de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea

capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă și
de noapte, bandane, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri, baticuri,
baticuri de purtat la gât, baticuri de pus pe
cap, bentițe pentru cap, bentițe de protecție
pentru urechi, bentițe de gât (părți de articole de
îmbrăcăminte), mănuși, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2022

uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,

fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri,
baticuri, baticuri de purtat la gât, baticuri
de pus pe cap, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), mănuși,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
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hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru

ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, cărți cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2022

bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă și
de noapte, bandane, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri, baticuri,
baticuri de purtat la gât, baticuri de pus pe
cap, bentițe pentru cap, bentițe de protecție
pentru urechi, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), mănuși, jocuri, jucării și
articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,

creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, cărți cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, ustensile
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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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri,
baticuri, baticuri de purtat la gât, baticuri
de pus pe cap, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), mănuși,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante

(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
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(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă și
de noapte, bandane, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri, baticuri,
baticuri de purtat la gât, baticuri de pus pe

cap, bentițe pentru cap, bentițe de protecție
pentru urechi, bentițe de gât (părți de articole de
îmbrăcăminte), mănuși, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu
functie de cautare, cu privire la cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
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protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri,
baticuri, baticuri de purtat la gât, baticuri
de pus pe cap, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), mănuși,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
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cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu
diamante, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate

din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, eșarfe, șaluri,
baticuri, baticuri de purtat la gât, baticuri
de pus pe cap, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), mănuși,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice şi
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relatii cu clienţii, servicii de comerț, 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 agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08019
07/11/2022
DANA SCINTEI, STR. EROU
IANCU NICOLAE NR. 82A, CASA 2,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

de corecție, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, magneti, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, conținut
înregistrat și descărcabil
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele cu scop
comercial, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică.
───────

Stellar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, preparate de curățare și parfumare,
altele decât pentru uz personal, produse de
toaletă.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08020
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

antena PLAY a
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 7C Cool Gray)
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software

de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
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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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune

prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
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divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08022
07/11/2022
MASAR FOOD S.R.L., STR. 13
DECEMBRIE, BL. 46, SC. E, ET.
PARTER, JUDET DAMBOVITA,
GĂEȘTI, DAMBOVIȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, prepararea alimentelor,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08023
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Crispărie FAST
FOOD DELIVERY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.07;
29.01.08
(591) Culori revendicate:rosu, maro, galben,
crem, visiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări

antena a1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2022

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.01
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C)
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
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campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
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.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08024
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

a antena internațional
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03; 29.01.01
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C)
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme

de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
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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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe

pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
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divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08025
07/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

a antena antena PLAY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
26.03.01
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 7 C Cool Gray)
(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), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, 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, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
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
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publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la 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, distribuire de mostre în scopuri
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, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
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, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, 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
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
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, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
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. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
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, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
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de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
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.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2022 08026
07/11/2022
SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

LIVE THE GRAND
EXPERIENCE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Agende, caiete, calendare, cataloage,
colaje, dosare, felicitări, invitații, invitații tipărite,
mape, meniuri, pliante, plicuri, pixuri și stilouri,
ustensile de scris și ștampilat, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, hârtie și
carton, bannere din hârtie, cartonașe cu nume

pentru mese, broșuri, broșuri tipărite, reviste
profesionale, reviste (publicații periodice), cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, managementul activităților
comerciale, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte de publicitate pentru
terti, servicii de management hotelier (pentru
terți), compilarea informațiilor în baze de
date computerizate, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, afișaj, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, publicitate,
publicitate în reviste, publicitate prin bannere,
publicitate și marketing, realizare de material
publicitar, publicarea de broșuri publicitare,
realizare de broșuri publicitare, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, administrarea hotelurilor, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, servicii publicitare
pentru hoteluri.
36. Servicii imobiliare, servicii de investiții,
servicii de recuperare a datoriilor și de factoring,
activități bancare financiare, administrare de
capital, administrarea afacerilor financiare legate
de proprietăți imobiliare, management financiar,
afaceri imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare
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și de proprietăți, încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare.
38. Servicii de portaluri de telecomunicații,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet
și pe alte suporturi media, furnizarea accesului
la conținut multimedia online, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de
internet, comunicaţii prin reţele de fibră optică,
comunicarea cu terminale de computere și
acces internet, comunicare prin terminale analog
și digitale de calculator, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, servicii de telecomunicații, servicii
de poștă electronică, furnizarea și închirierea
de instalații și echipamente de telecomunicații,
expediere online de înștiințări, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și la
baze de date electronice, servicii de comunicații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații furnizate electronic.
41. Servicii de scriere pentru bloguri, publicare
de broșuri, publicare de reviste, publicare de
cărți și reviste, servicii de publicare de reviste,
publicare de reviste pe internet, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decat cu scop comercial, organizare
de conferințe, expoziții cu scop cultural sau
educational și concursuri, producție audio,
video și multimedia și fotografie, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de petreceri,
organizarea de baluri, organizare de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de conferințe pe teme de comerț, organizare
și coordonare de conferințe cu scop educativ,
instruire în operarea sistemelor software, editare
de publicații, editare de texte scrise altele decat
cele publicitare, publicare de afișe, publicare de
anuare.
42. Dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, proiectare
și dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, proiectare
de portaluri web, găzduire de portaluri web,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, creare și întreținere de
software pentru bloguri, găzduirea de conținut
digital pe internet, software ca serviciu (saas),
actualizarea software-ului, inginerie de software,
proiectare de software, dezvoltare de software,

creare de software, instalarea de software,
inginerie de software informatic, configurare de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, servicii it, amenajări interioare
pentru clădiri, amenajări interioare comerciale,
construcții (efectuarea de planuri pentru -),
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08027
07/11/2022
IULIUS-DANIEL BONDOC, STR.
CERNAUTI, NR. 11, BL. M12,
SC. A, ET. 7, AP. 38, 2, 022183,
ROMANIA

CSL CUSTOM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
03.07.24; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport, vehicule,
părți și accesorii pentru vehicule, aeroglisoare,
ambarcațiuni amfibii, autovehicule pentru
pasageri, cabine pentru instalații de transport
pe cablu, dronă, instalații de transport
(teleschiuri), instalații de transport aerian pentru
transportul de persoane, instalații de transport
pe cablu, instalații transportoare (teleschiuri),
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suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, telescaune, teleschiuri, transport
(aparate și instalații de -) prin cablu,
transportoare suspendate, vehicule cu roți,
vehicule de locomoție terestră, aeriană, navală
și pe calea ferată, vehicule de transport
autonome, vehicule de transport care nu sunt
conduse de om, vehicule de transport marfă,
vehicule de încărcare autopropulsate, vehicule
militare, vehicule militare de transport, vehicule
pentru transportul animalelor, vehicule pentru
transportul pasagerilor, vehicule plutitoare,
vehicule propulsate de rachete, vehicule vândute
la set, vehicule terestre și mijloace de transport,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule de
uz acvatic, vehicule dotate cu aparate pentru
descărcare, vehicule dotate cu aparate pentru
încărcare, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule fără pilot, vehicule
ghidate automat, vehicule hibride, vehicule cu
autoîncărcare, vehicule care funcționează pe
bază de energie eoliană, vehicule care conțin
autoîncărcător cu elevator cu cupe, vehicule
autonome, vehicule amfibii, vehicule adaptate
pentru persoane cu dizabilități, vehicule adaptate
pentru a fi utilizate în scopuri militare, vehicule
acvatice.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08028
07/11/2022
BASARAB 14 BUSINESS GROUP
SRL, STR. VINTILA MIHAILESCU,
NR. 3, BL. 59, SC. 1, ET. 7, AP.
48, SECTORUL 6, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

NIKI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
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mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08029
07/11/2022
INTERMOBILI FURNITURE S.R.L.,
STR. PLUTEI, NR.5, JUDET
ILFOV, , PANTELIMON, 77145,
ILFOV, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR.GRIVITA, NR. 37E, JUDET
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

───────

INTERMOBILI furniture
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
12.01.09; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă şi mobilier, mobilier și mobilă
fabricate din fibră de carbon, mobilier și mobilă
fabricate în totalitate sau parțial din metal,
mobilier și mobilă fabricate în totalitate sau
parțial din metale prețioase, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere nemetalice, os,
corn, fanoane de balenă sau sidef brute sau
semiprelucrate, scoici (cochilii de -), spumă de
mare, chihlimbar, mese, dulapuri, mobilier pentru
ambarcațiuni, obiecte de artă și ornamente și
obiecte decorative, din materiale precum lemn,
ceară, ipsos sau plastic.
35. Servicii de management, date referitoare
la afaceri, organizarea de campanii publicitare,
distribuirea de materiale și broșuri publicitare,
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publicitate a produselor pentru amenajarea
și finisarea interioarelor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, prospecţiune,
cercetare şi analiză de piaţă, intermediere
comercial-profesională la cumpărarea și
vânzarea, importul și exportul precum și servicii
de vânzare cu ridicata și amănuntul de aparate,
echipamente, accesorii, elemente, instalații și
articole de iluminat, lămpi de iluminat, dispozitive
de iluminat pentru interior și exterior, obiecte
de iluminare, mobilier, oglinzi, rame, mobilier
de grădină, scaune, mese, birouri, canapele,
dulapuri, servante, măsuțe de salon, lavabouri,
perne decorative și lucrări de artă, promovarea
vânzărilor, închiriere de spaţiu publicitar pe
site-uri web, organizarea de evenimente în
scopuri publicitare şi/sau comerciale, servicii de
comerț cu amănuntul referitoare la mobilier și
mobilă, mobilier și mobilă fabricate din fibră de
carbon, mobilier și mobilă fabricate în totalitate
sau parțial din metal, servicii de comerț cu
amănuntul referitor la mobilier și mobilă fabricate
în totalitate sau parțial din metale prețioase,
oglinzi, rame, recipiente, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, os, corn, fanoane
de balenă sau sidef, scoică, spumă de mare,
chihlimbar, brute sau semiprelucrate, mese,
dulapuri, mobilier pentru ambarcațiuni, obiecte
de artă și ornamente și obiecte decorative,
din materiale precum lemn, ceară, ipsos sau
plastic, părți componente și accesorii pentru
toate produsele menționate anterior, consultanţă
şi informaţii privind serviciile menţionate anterior,
serviciile menţionate anterior, furnizate de
asemenea prin intermediul reţelelor electronice,
precum internetul.
42. Servicii de proiectare, proiectare de mobila si
tapiterii, mobilier și mobilă fabricate din fibră de
carbon, mobilier și mobilă fabricate în totalitate
sau parțial din metal, mobilier și mobilă fabricate
în totalitate sau parțial din metale prețioase,
creație de mobilier, oglinzi, rame, recipiente,
nu din metal, pentru depozitare sau transport,
os, corn, fanoane de balenă, sidef, placă de
țestoasă, spumă de mare, chihlimbar, brute
sau semiprelucrate, mese, dulapuri, creație de
mobilier pentru ambarcațiuni, obiecte de artă și
ornamente și obiecte decorative, fabricate din
materiale precum lemn, ceară, ipsos sau plastic,
piese, racorduri şi accesorii pentru toate bunurile
menţionate anterior.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08030
07/11/2022
DUMITRU-PANTELIMON MATEI,
ALE. NICOLAE BALCESCU, NR.
2, BL. M15A, SC. 1, AP. 1, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

TARGU JIU One
Step To Infinity
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
07.01.08; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, publicitate și
reclama, servicii de publicitate și reclama, servicii
de promovare, promovare comerciala, spoturi
publicitare, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, publicitate si reclama a
orasului targu-jiu, conducerea şi administrarea
afacerilor, marketing si promovare, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promotional,
realizare de înregistrări video în scopuri
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publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, publicitate online,
publicitate digitala, difuzare de materiale de
reclama, realizare de spot publicitar, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de material publicitar, difuzare de
materiale publicitare .
38. Transmitere și distribuție de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, conținut audio și de
informații, transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, servicii de difuzare audio și video
prestate pe internet, difuzare de programe video
și audio prin internet, transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de internet
(cameră web), transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transfer de
informații și de date prin servicii online și
pe internet, transmitere de mesaje, date și
conținut prin internet și alte rețele de comunicații,
transfer și răspândire de informații și date prin
rețele de calculatoare și internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, difuzare de
material audio și video pe internet, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
informatică globală sau prin internet, servicii
de podcasting (comunicații), radiodifuziune și
transmitere de programe radio, transmisie de
filme video, transmisie de mesaje scurte, servicii
de transmisie video, transmisie digitală de voce,
transmisie de informații prin radio, transmisie de
sunet, imagine și informații, servicii de transmisie
electronică de informații.

41. Educaţie, instruire, servicii educaţionale,
servicii de instruire, predare în învăţământ,
furnizarea unui site web interactiv cu conținut
audiovizual, și anume, filme și videoclipuri care
nu pot fi descărcate prin intermediul unui serviciu
video la cerere, precum și cu bloguri care nu
pot fi descărcate, ghiduri de programe, informații,
știri, rezumate și recenzii, creare (redactare)
de conținut educațional pentru filmulete si alte
materiale video, creare (redactare) de filmulete
educationale, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi si interviuri, creare
(redactare) de podcast-uri, producție de benzi
video, producție de casete video, producție de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție de filme video, servicii de înregistrare
video.
───────

