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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
1

(210)
M 2022 05555

(151)
14/08/2022

(732)
ANDREI-FLORIAN DINU

(540)
INKSTAR TATTOO

2 M 2022 07829

08/11/2022

BĂDIN-SISTEM SRL

LUMINA NU VINE
INTOTDEAUNA DE LA SOARE
BADINSISTEM

3 M 2022 07885

03/11/2022

LICEUL TEHNOLOGIC SF.
DIMITRIE TEREGOVA

ANSAMBLUL FOLCLORIC
TEREGOVANA

4 M 2022 07965

04/11/2022

ATLANTIC MOBILE SRL

PaisCo

5 M 2022 07998

08/11/2022

POLICOLOR SA

EMAUR

6 M 2022 08013

08/11/2022

SPORT SOCIAL
MARKETPLACES HOLDING
LTD

UTAFAN

7 M 2022 08015

08/11/2022

OANA VASILE

Dr Link Consiliere medicală

8 M 2022 08021

08/11/2022

FEDERATIA SINDICATELOR
LIBERE SI IDEPENDENTE
PETROL - ENERGIE

FSLI PETROL & ENERGIE

9 M 2022 08031

08/11/2022

DOMITIAN IOAN PASCA

Kangen cosmetics

10 M 2022 08033

08/11/2022

ASOCIATIA HEM

#bloodFLUENCER

11 M 2022 08034

08/11/2022

TOWER FARM TRANSYLVANIA TOWER FARM TRANSYLVANIA
SRL

12 M 2022 08035

08/11/2022

SC NOVODENT MICLAUS SRL ZENTH

13 M 2022 08036

08/11/2022

APERITIVO SRL

APERITIVO ITALY

14 M 2022 08037

08/11/2022

APERITIVO SRL

VINO ITALIA

15 M 2022 08038

08/11/2022

SC SPEED FIRE PROTECTION SPEED FIRE PROTECTION
SRL

16 M 2022 08039

08/11/2022

HIGH ENERGY CONCEPTS
SRL

HE HIGHENERGY YOUR
PERFORMANCE, OUR JOB!

17 M 2022 08041

08/11/2022

FELICIA-ROXANA
MANOLACHE

OB OSCAR BRIDE

18 M 2022 08042

08/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

antena stars

19 M 2022 08043

08/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

antena happy

20 M 2022 08044

08/11/2022

ANTENA TV GROUP SA

antena ZU TV

21 M 2022 08045

08/11/2022

FUNDAȚIA UCRAINENILOR
HUȚULI DIN ROMÂNIA

ZESTREA HUȚULILOR Fundația
Ucrainenilor Huțuli din România
The Ukrainian Hutsul Foundation
in Romani

2

Denumire
Marcă
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2022 08046

(151)
08/11/2022

(732)
JOYON ELECTRONICS SRL

J Joyon

23 M 2022 08047

08/11/2022

ADRIAN-COSTEL GRECU

gioia

24 M 2022 08048

08/11/2022

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

BIOSEPT PROTECT

25 M 2022 08049

08/11/2022

ALEXANDRU-IOAN LAZAR
IONUT CERCEL

BULGĂRAȘUL tofu

26 M 2022 08050

08/11/2022

KVO AUTO PARTS S.R.L.

KVO

27 M 2022 08051

08/11/2022

OCTAL IMPORT EXPORT SRL

Ludwigs Kaffee

28 M 2022 08052

08/11/2022

ASAHI EUROPE &
INTERNATIONAL LTD

PERONI NASTRO AZZURRO
STILE CAPRI ISPIRATA ALLO
STILE DI CAPRI PRODOTTA
A ROMA E BARI BIRRA
MEDITERRANEA

29 M 2022 08054

08/11/2022

OCTAL IMPORT EXPORT SRL

Octal Cafe Latino

30 M 2022 08055

08/11/2022

ASAHI EUROPE &
INTERNATIONAL LTD

PERONI NASTRO AZZURRO
STILE CAPRI PRODOTTA A
ROMA E BARI BIRRA ROMA
PERONI QUALITA SUPERIORE

31 M 2022 08056

08/11/2022

REEA SRL

reea

32 M 2022 08057

08/11/2022

ZASS ROMANIA SRL

ZASS

33 M 2022 08060

08/11/2022

REEA SRL

reea. agency

34 M 2022 08062

08/11/2022

CIPRIAN-IOSIF BENGA

Veverița Mița

35 M 2022 08063

08/11/2022

PARUNIV SRL

PARUNIV

36 M 2022 08064

08/11/2022

CIPRIAN-IOSIF BENGA

Motanul Zorro

37 M 2022 08066

08/11/2022

MEDILOGIC CHEMICAL
CENTER SRL

Relaxing Baby

38 M 2022 08067

08/11/2022

YEVHEN FELDMAN

Skillab skills matter

39 M 2022 08068

08/11/2022

ION C. MARIAN - IULIAN
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

GABISOL Ulei de floarea
soarelui 100% natural

40 M 2022 08069

08/11/2022

EDELWEISS MEDIAS
ACCOMODATION SRL

Serenity by Edelweiss

3

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

(540)

M 2022 05555
14/08/2022
ANDREI-FLORIAN DINU, STR.
ANDREI COTRUS, NR.61, BL.
CORP AB, AP. A03, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

LUMINA NU VINE
INTOTDEAUNA DE LA
SOARE BADINSISTEM

INKSTAR TATTOO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii oferite de saloane de tatuaj.
───────

M 2022 07829
08/11/2022
BĂDIN-SISTEM SRL, INTR.
MARTIR SLOBODANCA
EWINGER, NR. 6, SC:A, ET:3,
AP:8, JUDET TIMIS, TIMISOARA,
300721, TIMIȘ, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA, NR. 37E, JUDET
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 26.04.05; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, abajururi, suporturi de abajururi,
abajururi de sticlă pentru lămpi, abajururi opace
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi pentru surse de lumină, accesorii
de contragreutate pentru lămpi suspendate,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii de
sisteme de iluminare cu fibră optică, accesorii
electrice de iluminat, accesorii pentru aplice
de perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, accesorii pentru iluminatul
electric, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate cu leduri pentru uscarea
unghiilor, aparate de iluminat, aparate de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/11/2022

iluminat care incorporează fibre optice, aparate
de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat cu diode luminescente (led), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu
fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare
luminoase,
bastoane
luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri hid (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat cu halogen,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat fluorescente pentru iluminat scenic,
corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul scenic, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
instalațiile de iluminat, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii pentru lămpi electrice, ecrane de
direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, felinare cu lumânări, filamente

de magneziu (iluminat), filamente pentru lămpi
electrice, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, filtre pentru aparate de iluminat, filtre
pentru iluminarea scenei, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande de
lumini colorate, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, globuri cu oglinzi (accesorii
de iluminat), globuri de lămpi, globuri disco cu
lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat fluorescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, lampadare, lămpi alimentate
cu energie solară, lămpi cu led, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
incandescență pentru instrumente optice, lămpi
cu incandescență și accesorii pentru acestea,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lampi de podea, lămpi cu mercur, lămpi
cu neon pentru iluminat, lămpi cu picior, lămpi
cu ulei, lămpi cu vid, lămpi de acvariu, lămpi
de birou, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru proiectoare, lămpi de laborator, lămpi
de lectură pentru autovehicule, lămpi de masă,
lămpi de ondulat, lămpi de plafon suspendate,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu leduri,
lămpi de siguranță pentru utilizare în subteran,
lămpi de unghii, lămpi de încălzire pentru
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broaște țestoase, lămpi din hârtie portabile
(chochin), lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, lămpi electrice, lămpi electrice de
mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente,
lămpi fluorescente cu lumină ultravioletă de
intensitate scăzută, lămpi frontale pentru pescuit
nocturn, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru
creșterea plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi
pentru inspecție, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru lavabouri, lămpi pentru mineri,
lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lampioane japoneze din hârtie,
lanterne confecționate din ceramică, lanterne
cu dispozitive electrice reîncărcabile, lanterne
cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel, lanterne
de iluminat, lanterne pentru cap, lanterne
pentru căști, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne tip pointer, lanterne în formă de
stilou, leduri ambientale, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi reflectoare, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, luminatoare led, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
ambientale, lumini de accentuare pentru interior,
lumini de citit harta, lumini de control, lumini
de interior pentru frigidere, lumini de siguranță
care încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumânări cu led-uri, lumânări electrice, lumânări
electrice acționate cu baterii, lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), lustre,
mangaluri, mașini cu lumini led, momeli
luminoase pentru pești, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente care
atârnă pentru candelabre, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente superioare

pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate
la sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de lumină, proiectoare
de înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare de scenă, reflectoare manuale,
reflectoare pentru biciclete, reflectoare pentru
controlul luminilor, reflectoare pentru corpuri
de iluminat la scară mare, reflectoare pentru
devierea luminii, reflectoare utilizate în filmări,
seturi de iluminare decorative, seturi decorative
de iluminat pe gaz, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice,
sisteme de iluminat de urgență, sisteme electrice
de iluminare suspendate pe șină, socluri pentru
lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic, spoturi
pentru mobilier, sticle de lampă, sticle pentru
lămpi cu ulei, structuri de iluminat, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, suporturi
pentru lămpi, suporturi pentru lămpi neelectrice,
surse de lumină (altele decât cele de uz
fotografic sau medical), surse de lumină cu
spectru complet, șine pentru iluminat (aparate
de iluminat), șine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat, surse
de lumină luminescente, surse de lumină
prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata, respectiv servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produsele din
clasa 11, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07885
03/11/2022
LICEUL TEHNOLOGIC SF.
DIMITRIE TEREGOVA, STR.
PRINCIPALA, NR. 349, JUDET
CARAS SEVERIN, TEREGOVA,
327390, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

ANSAMBLUL FOLCLORIC
TEREGOVANA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, organizare de spectacole
de dans, informare în legătură cu activități
culturale, furnizare de informații despre activități
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, coordonare de evenimente culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de spectacole culturale,
furnizare de activități culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07965
04/11/2022
ATLANTIC MOBILE SRL, STR.
CEAIR NR. 34, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PaisCo

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, abajururi, abajururi de sticlă pentru

lămpi, abajururi opace pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi de masă, abajururi pentru surse
de lumină, accesorii de contragreutate pentru
lămpi suspendate, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, accesorii pentru iluminat
electric fluorescent pentru interior, accesorii
pentru iluminatul electric, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, aparate de iluminat, aparate
de iluminat care incorporează fibre optice,
aparate de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu fibră
optică, aparate de iluminat fluorescente, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, becuri cu led, becuri cu halogen,
suporturi de abajururi, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de iluminat inteligente, becuri
de lanternă, becuri de lămpi, becuri fluorescente,
becuri fluorescente compacte (BFC), becuri
pentru lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, bețe fosforescente,
bețe luminiscente pentru iluminat, butoane de
comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu LED, corpuri de
iluminat cu halogen, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat scenic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat industriale,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru interior, corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri HID (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
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corpuri HID (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de Crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
instalațiile de iluminat, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat cu
diode electroluminiscente organice (OLED),
dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, electrozi
de cărbune pentru lămpi cu arc, felinare,
felinare cu lumânări, filamente de magneziu
(iluminat), filamente pentru lămpi electrice,
filtre colorate pentru aparate de iluminat,
filtre pentru aparate de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, ghirlande de lumini
colorate, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, globuri cu oglinzi (accesorii
de iluminat), globuri de lămpi, globuri disco cu
lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații de iluminare cu descărcare electrică,
instalații de iluminare electrice de interior,
instalații de iluminat, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat fluorescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, instalații de iluminat pentru
iazuri, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, instalații fixe de iluminare subacvatică
pentru piscine, instalații luminoase, instalații
luminoase de crăciun (altele decât lumânări),
instalații luminoase pentru pomul de crăciun,
instalații pentru iluminat stradal, instalații pentru
iluminatul pomilor de crăciun, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu

incandescență pentru instrumente optice, lămpi
cu incandescență și accesorii pentru acestea,
lămpi cu infraroșu, lampi de podea, lămpi cu
LED, lămpi cu infraroșu, nu de uz medical,
lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi cu picior,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de masă, lămpi în formă de lumânări, lămpi
pentru lavabouri, lămpi incandescente, lămpi
fluorescente, lămpi flexibile, lămpi electrice,
lumini electrice pentru decorațiuni festive,
lumini electrice de sărbători, lumini decorative,
lumini ambientale, luminatoare led, leduri
ambientale, proiectoare de lumină, proiectoare
de iluminat, plafoniere, panouri luminoase,
ornamente superioare pentru lămpi, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, obiecte de iluminat cu flanșă, mașini
cu lumini LED, lustre, lumini pentru citit,
reflectoare, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare pentru biciclete, reflectoare
manuale, seturi de iluminare decorative, socluri
pentru lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic,
spoturi pentru mobilier, structuri de iluminat,
suporturi pentru lămpi, veioze de noptieră,
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, lavoare individuale, lavoare
individuale montate în perete, robinete pentru
lavoare, dispozitive de evacuare pentru lavoare,
dopuri din metal pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, cabine de duș,
chiuvete, chiuvete metalice, chiuvete pentru
baie, chiuvete de baie, dopuri pentru chiuvete,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, dopuri din metal pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie cu blaturi
de lucru integrate, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), robinete simple pentru chiuvete de
baie, chiuvete (spălătoare), componente ale
instalațiilor sanitare, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, lavoare sub formă de
cădițe, robineți pentru lavoare, montați în
perete, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru lavoare, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), accesorii pentru
baie, respectiv: robinete de apă, aerstoare
pentru robinete, aparate e duș, articole sanitare
realizate din piatră, armături de scurgeri pentru
căzi cu hidromasaj, dușuri vândute dub formă de
seturi, fitinguri pentru conducte sanitare de apă,
furtunuri de duș, garnituri pentru căzi de baie,
mânere de robinete, seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, accesorii de reglare și
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siguranță pentru instalații de apă și gaz, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, băi de abur, saune și spauri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, lămpi decorative, lămpi stroboscopice
(decorative), lumini stroboscopice (decorative),
fântâni decorative pentru masă, seturi decorative
de iluminat pe gaz.
16. Pensule pentru decoratori, decorațiuni
pentru creioane, hârtie de împachetat
decorativă, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, decorațiuni
de hârtie pentru masă, decorațiuni din hârtie
pentru alimente, decorațiuni de perete din
hârtie, decorațiuni din decupaje de hârtie,
funde decorative din hârtie pentru împachetare,
ghirlande decorative din hârtie pentru petreceri,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, ornamente decorative pentru
partea de sus a creioanelor, autocolante
decorative pentru butuci de roată pentru
autovehicule, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și
artă, echipament pentru arte, mesteșuguri și
de modelare, materiale pentru filtrare din
hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, ustensile de scris și ștampilat,
ustensile de corectare și ștergere, mașini de
birou, echipament pentru imprimare și legare,
echipament pentru educație/învățământ, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, albume foto și albume pentru colecționari,
materiale imprimate care reprezintă valoare
monetară sau în scopuri financiare, adezivi,
hârtie și carton, hârtie și carton industriale,
suporturi pentru bani, produse din hârtie de unică
folosință.
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier integrat,
tejghele (mobilier), mobilier baie, mobilier

încastrat, oglinzi (mobilier), mobilier de baie,
mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, mobilier din
materiale plastice pentru baie, mobilier de
bucătărie, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mese decorative, oglinzi decorative, mobile
(obiecte pentru decorare), coșuri decorative din
răchită, perdele decorative din mărgele, plăci
decorative din ceară, elemente decorative pentru
ferestre, articole decorative textile (perne),
coșuri decorative din lemn, coșuri decorative
din paie, plăci decorative din ipsos, cutii
de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, mobile decorative care produc sunete,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
plăci decorative din materiale plastice, panouri
decorative din lemn (mobilier), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete, din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni din
plastic pentru petreceri, plăcuțe de înmatriculare
decorative din plastic, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, modele la scară redusă,
din plastic, pentru decorare, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din
plastic, figurine cu eroi de acțiune (decorative)
din ipsos, benzi decorative din plastic pentru
aplicare pe uși, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din ceară, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din lemn, benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe fațadele magazinelor,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, lăzi de
lemn cu sertare acoperite cu hârtie decorativă,
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe vitrine de expunere,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru mobilier încastrat, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru accesorii de geamuri, benzi decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru accesorii
pentru uși, benzi decorative din materiale
plastice pentru canturi utilizate pentru accesoriile
pentru uși, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier la comandă,
standuri pentru lavoare (mobilier), mobilă de
toaletă incluzând lavoare, dulapuri pentru
baie incluzând lavoare, tăblii masă, dulapuri
încastrate, dulapuri (mobilier), dulapuri pentru
toaletă, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
chiuvete, dulapuri de bucătărie, mese de toaletă
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(mobilier), mese de toaletă, suprafețe de lucru,
suprafețe de lucru (piese de mobilier), suprafețe
de lucru sub formă de mobilier, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), opritoare din lemn pentru
uși, opritoare de uși din plastic, opritoare de
fereastră din plastic, geamanduri, încuietori și
chei, nu din metal, garnituri pentru uși, porți
și ferestre, nu din metal, ventile, nu din metal,
dispozitive de fixare nemetalice, mijloace de
fixare pentru cabluri, conectori și suporturi, nu din
metal, dispozitive de fixare pentru țevi, conectori
și suporturi, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
adăposturi și paturi pentru animale, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri, nemetalice, butoaie
și putini, nu din metal, sicrie și urne funerare,
cutii poștale cu picior (nu din metal), dispozitive
de închidere pentru recipiente (nemetalice), lăzi
și palete, nu din metal, scări și trepte mobile,
nu din metal, afișaje, standuri și indicatoare,
nu din metal, manechine și manechini de
croitorie, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru dormitor, căsuțe pentru păsări, căsuțe
pentru animale de companie, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice transparente pentru alimente, de
uz comercial, oglinzi (sticlă argintată).
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
articole de grădinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
aparat pentru parfumarea aerului, lăzi de
gunoi, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de
baie, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, sticle cu nisip
decorative, elemente decorative pentru acvarii,
cutii decorative din sticlă, sticlă decorativă (nu
pentru construcții), obiecte decorative (artistice)
din sticlă, figurine confecționate din sticlă
decorativă, pulbere de sticlă pentru decorațiuni,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni

de perete din porțelan, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, capete și tuburi pentru decorat
torturi, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, sculpturi în gheață pentru scopuri
decorative, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase.
24. Decorațiuni de perete, materiale textile
decorative drapate, fețe decorative pentru perne,
țesături pentru decorațiuni interioare, materiale
textile pentru decorare interioară, materiale
textile pentru decorarea ferestrelor, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, chenare
decorative (articole din materiale textile pentru
pereți), materiale textile, produse textile și
înlocuitori, huse pentru mobile, draperii, etichete
din material textile, lenjerie, produse textile
pentru bucătărie și masa, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie.
27. Articole decorative pentru perete (netextile),
decorațiuni de perete și tavan, pardoseli
antiderapante decorative, sub formă de bucăți,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet
sub formă de căptușeli de perete adezive și
decorative, de mărimea camerei, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, covoare,
carpete și preșuri, preșuri și covoare de mașină,
învelitori de gazon artificial.
28. Panglici decorative (articole pentru
petrecere), decorațiuni pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de
crăciun artificiali, decorații pentru pomul de
crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), echipamente pentru sport
și exerciții fizice, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: 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), momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, micioguri pentru pescarii cu undița,
undițe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit, echipament pentru înot, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă, aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice de tip arcade și aparate
de jocuri electronice, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu aparate de iluminat și reflectoare,
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dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, abajururi, abajururi de sticlă pentru
lămpi, abajururi opace pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi de masă, abajururi pentru surse
de lumină, accesorii de contragreutate pentru
lămpi suspendate, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, accesorii pentru iluminat
electric fluorescent pentru interior, accesorii
pentru iluminatul electric, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, aparate de iluminat, aparate
de iluminat care incorporează fibre optice,
aparate de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu fibră
optică, aparate de iluminat fluorescente, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat)
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, becuri cu led, becuri cu halogen,
suporturi de abajururi, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de iluminat inteligente, becuri
de lanternă, becuri de lămpi, becuri fluorescente,
becuri fluorescente compacte (BFC), becuri
pentru lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, bețe fosforescente,
bețe luminiscente pentru iluminat, butoane de
comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu LED, corpuri de
iluminat cu halogen, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat scenic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat industriale,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru interior, corpuri de iluminat scenic

cu halogen, corpuri HID (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri HID (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, corpuri electrice
de iluminat utilizate în locuri periculoase,
corpuri suspendate de iluminat fluorescent,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), difuzoare (iluminat),
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminare computerizate, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(OLED), dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, electrozi
de cărbune pentru lămpi cu arc, felinare,
felinare cu lumânări, filamente de magneziu
(iluminat), filamente pentru lămpi electrice,
filtre colorate pentru aparate de iluminat,
filtre pentru aparate de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, ghirlande de lumini
colorate, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, globuri cu oglinzi (accesorii
de iluminat), globuri de lămpi, globuri disco
cu lumini, iluminare decorativă pe gaz iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații de iluminare cu descărcare electrică,
instalații de iluminare electrice de interior,
instalații de iluminat, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat fluorescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, instalații de iluminat pentru
iazuri, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, instalații fixe de iluminare subacvatică
pentru piscine, instalații luminoase, instalații
luminoase de Crăciun (altele decât lumânări),
instalații luminoase pentru pomul de Crăciun,
instalații pentru iluminat stradal, instalații pentru
iluminatul pomilor de Crăciun, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
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descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
incandescență pentru instrumente optice, lămpi
cu incandescență și accesorii pentru acestea,
lămpi cu infraroșu, lampi de podea, lămpi cu
LED, lămpi cu infraroșu, nu de uz medical,
lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi cu picior,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de masă, lămpi în formă de lumânări, lămpi
pentru lavabouri, lămpi incandescente, lămpi
fluorescente, lămpi flexibile, lămpi electrice,
lumini electrice pentru decorațiuni festive,
lumini electrice de sărbători, lumini decorative,
lumini ambientale, luminatoare LED, leduri
ambientale, proiectoare de lumină, proiectoare
de iluminat, plafoniere, panouri luminoase,,
ornamente superioare pentru lămpi, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, obiecte de iluminat cu flanșă, mașini
cu lumini LED, lustre, lumini pentru citit,
reflectoare, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare pentru biciclete, reflectoare
manuale, seturi de iluminare decorative, socluri
pentru lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic,
spoturi pentru mobilier, structuri de iluminat,
suporturi pentru lămpi, veioze de noptieră,
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, lavoare individuale, lavoare
individuale montate în perete, robinete pentru
lavoare dispozitive de evacuare pentru lavoare,
dopuri din metal pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, cabine de duș,
chiuvete, chiuvete metalice, chiuvete pentru
baie, chiuvete de baie, dopuri pentru chiuvete,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, dopuri din metal pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie cu blaturi
de lucru integrate, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), robinete simple pentru chiuvete de
baie, chiuvete (spălătoare), componente ale
instalațiilor sanitare, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, lavoare sub formă de
cădițe, robineți pentru lavoare, montați în
perete, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru lavoare, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), accesorii pentru
baie, seturi de baie cu chiuvetă și mască
cu sertare, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru

transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, băi de abur, saune și spauri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă,
instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), fântâni decorative pentru masă,
seturi decorative de iluminat pe gaz, pensule
pentru decoratori, decorațiuni pentru creioane,
hârtie de împachetat decorativă, decorațiuni
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni din
carton pentru alimente, decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, decorațiuni de hârtie pentru
masă, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
decorațiuni de perete din hârtie, decorațiuni
din decupaje de hârtie, funde decorative din
hârtie pentru împachetare, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, articole
decorative din hârtie pentru centrul mesei,
ornamente decorative pentru partea de sus
a creioanelor, autocolante decorative pentru
butuci de roată pentru autovehicule, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, materiale
pentru filtrare din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare și
ștergere, mașini de birou, echipament pentru
imprimare și legare, echipament pentru educație/
învățământ, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, albume foto și
albume pentru colecționari, materiale imprimate
care reprezintă valoare monetară sau în
scopuri financiare, adezivi, hârtie și carton,
hârtie și carton industriale, suporturi pentru
bani, produse din hârtie de unică folosință,
mese decorative, oglinzi decorative, mobile
(obiecte pentru decorare), coșuri decorative din
răchită, perdele decorative din mărgele, plăci
decorative din ceară, elemente decorative pentru
ferestre, articole decorative textile (perne),
coșuri decorative din lemn, coșuri decorative
din paie, plăci decorative din ipsos, cutii
de plastic decorative, cutii decorative de
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lemn, mobile decorative care produc sunete,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
plăci decorative din materiale plastice, panouri
decorative din lemn (mobilier), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete, din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni din
plastic pentru petreceri, plăcuțe de înmatriculare
decorative din plastic, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorațiuni adezive
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
plăcuțe decorative murale (mobilier), nu din
materiale textile, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din plastic, figurine cu eroi de
acțiune (decorative) din ipsos, benzi decorative
din plastic pentru aplicare pe uși, figurine cu
eroi de acțiune (decorative) din ceară, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din lemn,
benzi decorative din plastic pentru aplicarea pe
fațadele magazinelor, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, margini
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru mobilier, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe),
benzi decorative din plastic pentru aplicarea
pe vitrine de expunere, benzi decorative din
materiale plastice pentru canturi utilizate pentru
mobilier încastrat, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru accesorii de
geamuri, benzi decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru accesorii pentru uși,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru accesoriile pentru uși,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, mobilă
și mobilier, mobilier, mobilier integrat, tejghele
(mobilier), mobilier baie, mobilier încastrat,
oglinzi (mobilier), mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, mobilier din materiale plastice
pentru baie, mobilier de bucătărie, mobilier
încastrat pentru bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, standuri pentru lavoare
(mobilier), mobilă de toaletă incluzând lavoare,
dulapuri pentru baie incluzând lavoare, tăblii
masă, dulapuri încastrate, dulapuri (mobilier),
dulapuri pentru toaletă, dulapuri pentru baie,
dulapuri pentru chiuvete, dulapuri de bucătărie,
mese de toaletă (mobilier), mese de toaletă,
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese
de mobilier), suprafețe de lucru sub formă de
mobilier, suprafețe de lucru portabile (mobilier),
opritoare din lemn pentru uși, opritoare de uși
din plastic, opritoare de fereastră din plastic,

geamanduri, încuietori și chei, nu din metal,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, ventile, nu din metal, dispozitive de fixare
nemetalice, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, dispozitive
de fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
jaluzele de interior și accesorii pentru perdele
și jaluzele de interior, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, adăposturi și paturi pentru
animale, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, coșuri,
nemetalice, butoaie și putini, nu din metal,
sicrie și urne funerare, cutii poștale cu picior
(nu din metal), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), lăzi și palete, nu din
metal, scări și trepte mobile, nu din metal, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, manechine
și manechini de croitorie, mobilier pentru
dormitor, dulapuri pentru dormitor, căsuțe pentru
păsări, căsuțe pentru animale de companie,
tăvi nemetalice, tăvi nemetalice transparente
pentru alimente, de uz comercial, oglinzi (sticlă
argintată), statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, articole de grădinărit, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, aparat pentru parfumarea aerului,
lăzi de gunoi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de
baie, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, sticle cu nisip
decorative, elemente decorative pentru acvarii,
cutii decorative din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), obiecte decorative
(artistice) din sticlă, figurine confecționate din
sticlă decorativă, pulbere de sticlă pentru
decorațiuni, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, capete și tuburi
pentru decorat torturi, articole de porțelan pentru
uz decorativ, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, sculpturi în gheață
pentru scopuri decorative, inele decorative
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pentru lumânări din metale prețioase, decorațiuni
de perete, materiale textile decorative drapate
fețe decorative pentru perne, țesături pentru
decorațiuni interioare, materiale textile pentru
decorare interioară, materiale textile pentru
decorarea ferestrelor, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, chenare decorative (articole
din materiale textile pentru pereți), materiale
textile, produse textile și înlocuitori, huse pentru
mobile, draperii, etichete din material textile,
decorațiuni de perete, lenjerie, produse textile
pentru bucătărie și masa, lenjerie de pat și
pături, materiale textile pentru baie, articole
decorative pentru perete (netextile), decorațiuni
de perete și tavan, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereți fabricate din
material netextil), tapet sub formă de căptușeli
de perete adezive și decorative, de mărimea
camerei, învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, covoare, carpete și preșuri,
preșuri și covoare de mașină, învelitori de
gazon artificial, panglici decorative (articole
pentru petrecere), decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi
de Crăciun artificiali, decorații pentru pomul
de crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), echipamente pentru sport și
exerciții fizice, articole și echipamente pentru
vânătoare și pescuit, echipament pentru înot,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, jucării, jocuri și articole de joacă,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice de
tip arcade și aparate de jocuri electronice, jocuri
de masă și aparate de jocuri de noroc.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07998
08/11/2022
POLICOLOR SA, B-DUL
TIMISOARA NR.98, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
COMANESCU MARILENA, STR.
ION IONESCU DE LA BRAD
65, AP., AP 5, ET 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010588, ROMANIA

EMAUR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Emaiului (vernisuri).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08013
08/11/2022
SPORT SOCIAL MARKETPLACES
HOLDING LTD, 78 CANNON
STREET, GREATER LONDON,
LONDON, EC4N 6AF, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

UTAFAN
(531)

Clasificare Viena:
24.07.01; 27.05.01; 27.05.17; 21.03.01
(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), roșu
(HEX #DF0004), gri (HEX #656565)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08015
08/11/2022
OANA VASILE, SAT MOGOSOAIA,
PRL. COLENTINA NR. 2G, JUD.
ILFOV, COMUNA MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

Dr Link Consiliere medicală
(531)

Clasificare Viena:
19.13.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#4BB748), gri (HEX #4E4F51)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Clinici medicale, consiliere medicală,
asistență medicală, controale medicale, servicii
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii de
tratament medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08021
08/11/2022
FEDERATIA SINDICATELOR
LIBERE SI IDEPENDENTE
PETROL - ENERGIE, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 7 (ARIPA NORD) ,
JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

FSLI PETROL & ENERGIE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.03; 01.15.05;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

M 2022 08031
08/11/2022
DOMITIAN IOAN PASCA, STR.
PLOPILOR, NR. 2, JUDET SALAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA

Kangen cosmetics

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08033
08/11/2022
ASOCIATIA HEM, STR.
LEVANTICA, NR. 40, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GH. SINCAI, NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

TOWER FARM
TRANSYLVANIA

#bloodFLUENCER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Programe
educationale
in
domeniul
sanatatii.
───────

M 2022 08034
08/11/2022
TOWER FARM TRANSYLVANIA
SRL, CF 50525, JUDET SIBIU,
PORUMBACU DE JOS, 557190,
SIBIU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
26.01.03; 03.04.02; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate:rosu (HEX#cd1f20),
negru (HEX#000000, HEX#242424),
gri (HEX#424242, HEX#b5b5b5,
HEX#686868)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne uscată, carne congelată, carne
proaspătă, carne.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/11/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08035
08/11/2022
SC NOVODENT MICLAUS
SRL, STR. CALEA NATIONALA,
NR. 54, SC. C, ET. 4, AP. 14,
JUDET BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. TEPES VODA, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08036
08/11/2022
APERITIVO SRL, STR. EFTIMIE
MURGU, JUDET ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA
ALEBO GDANCU , STR.
L.PATRASCANU, NR. 2, JUDET
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

ZENTH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistență medicală, servicii
de consiliere medicală, servicii de radiografie,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de ortodonție, servicii de stomatologie
estetică, servicii de imagistică cu raze x
de uz medical, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, servicii de tratament medical, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, servicii medicale de igienă orală.
───────

APERITIVO ITALY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, verde , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comert vânzare produse alcoolice
și alimentare din italia.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08037
08/11/2022
APERITIVO SRL, STR. EFTIMIE
MURGU, JUDET ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU, NR. 2, JUDET
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08038
08/11/2022
SC SPEED FIRE PROTECTION
SRL, STR. NICODIM NR.
16, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VINO ITALIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comert și vânzare produse
alcoolice și alimentare din italia.
───────

SPEED FIRE PROTECTION
(531)

Clasificare Viena:
02.01.02; 24.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerț cu echipamente si produse pentru
stingerea incendiilor, gama de articole si servicii
ps/si ssm.
37. Montare de sisteme de stingere a
incendiilor, instalatii de protectie impotriva
incendiilor industriale, servicii de reincarcare a
stingatoarelor de incendii, consultanta privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiifor, intretinere si reparatii sisteme de
detectie si stingere a incendiilor, instalare si
mentenanta de sisteme detectie incendiu si
sisteme antiefractie, mentenanta stingatoare
incendii.
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38. Servicii de telecomunicatii, dispecerat.
41. Servicii de instruire privind utilizarea
echipamentului contra incendiilor, servicii de
organizare a instruirii personalului privind
stingerea incendiului, demonstratii stingere
incendiu, exercitii de alarmare, evacuare,
stingerea incendiilor, acordare prim ajutor si
demonstratii practice (instruire).
42. Consultanta tehnica privind prevenirea
incendiilor, proiectare de sisteme detectie
incendiu, proiectare de sisteme antiefractie,
lntocmirea de planuri de interventie si evacuare
in caz de calamitati, lntocmirea si analiza
documentatiei tehnice cu privire ia cladiri si
instalatii.
44. Servicii de medicina a muncii, servicii de
acordare prim-ajutor.
45. Servicii de monitorizare a alarmelor de
incendiu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08039
08/11/2022
HIGH ENERGY CONCEPTS SRL,
DRUMUL BISERICII NR. 48, VILA
96, CAMERA 1-2, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

HE HIGHENERGY YOUR
PERFORMANCE, OUR JOB!
(531)

Clasificare Viena:
02.01.04; 02.01.07; 01.15.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591)

Culori revendicate:albastru (Hex
#0C1844, #2A4EA0), bleumarin
(Hex #5084D8), roz (Hex #F4455A,
#C62C4E), crem (Hex #FFCAA6,
#EAAF88), alb (Hex #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant, vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi,
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginați pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale prețioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarță de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate antiurice, săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluși, scutece pentru bebeluși, scutecechiloțel pentru bebeluși, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
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medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
țesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de țesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice, medii pentru culturi
bacteriologice, medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
pernițe pentru protecția monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, cașete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanțe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii, preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimicofarmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, cocaină
pentru scopuri medicale, ulei din ficat de
cod, colagen pentru scopuri medicale, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
soluții pentru lentilele de contact, soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate

pentru curățarea lentilelor de contact, sprayuri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
bețișoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarță
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, detergenți pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanți
igienici, dezinfectanți pentru toalete chimice,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de pește
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice, făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici/pentru insectele
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zburătoare, adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluși,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru scopuri medicale, alimente liofilizate
adaptate pentru scopuri medicale, carne
uscată prin înghețare adaptată pentru scopuri
medicale, carne liofilizată adaptată pentru
scopuri medicale, unguent pentru degerături
de uz farmaceutic, bețe de afumare, pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă- gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru
scopuri medicale, gențiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfați, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide, preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziții pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, șampoane insecticid
pentru animale, soluții veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
lodoform, mușchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluși, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb, apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,

magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malț pentru scopuri medicale, scoarță
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal, sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice, lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente dietetice pe bază de
minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muștar pentru scopuri medicale,
muștar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muștar, cataplasme cu muștar, scoarță de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinență, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunțarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureți contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinți
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medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, canabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brățări impregnate cu repelenți pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanți, pentru incontinență, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muștar, hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice,
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, șampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfați pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru
scopuri
medicale,
extracte
de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porțelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluși, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative,
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, substanțe radioactive
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
șobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activității
sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri

pentru scopuri medicale, chiloți sanitari, lenjerie
intimă pentru menstruație, absorbante sanitare,
tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare,
șervețele
sanitare,
absorbante
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative, tranchilizante,
fluid seminal pentru inseminare artificială,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianți
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, preparate
pentru sterilizarea solului, solvenți pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice,
amidon pentru uz dietetic sau farmaceutic,
celule stern pentru scopuri medicale, celule
stern pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), bețe de sulf
(dezinfectanți), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinților,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură
de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
extracte de tutun (insecticide), țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, transplanturi (țesuturi vii),
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge, antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților, vezicanți, preparate
veterinare, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează vița de vie, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, bureți cicatrizanți, vată pentru scopuri
medicale, creioane împotriva negilor, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de drojdie, dezodorizante
pentru tavițele litierei, deodorizante aromatice
pentru toalete, benzi de diagnosticare pentru
testarea laptelui matern în scop medical,
suplimente alimentare pe bază de proteine
din zer, suplimente alimentare pe bază de
drojdie de bere, cannabidiol de uz medical,
tetrahidrocannabidinol (thc) de uz medical, infuzii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/11/2022

pentru baie cu scop terapeutic, absorbante
de unică folosință pentru coșul animalului
de companie, covorașe absorbante de unică
folosință pentru coșul animalului de companie,
antiinflamatoare, covorașe absorbante pentru
păstrarea igienei animalelor de companie.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru mașinile de
adresare, mașini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animații de tip celulă, invitații
(papetărie), acuarele, culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice, tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, pungi (plicuri, săculeți)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, șine de legare (legătul cărților), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schițe,
planuri, materiale de legătorie, aparate și mașini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți,
cărți, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
cârduri/cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărți, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori), cromo, benzi pentru trabucuri, planșete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou,
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărților, pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),

benzi corectoare (rechizite de birou), coperți
(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru cârduri
de credit, neelectrice, protecții din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecții de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută, piuneze, planșete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, penițe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
șabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, ace pentru
gravură, gravuri obținute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie, învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii, dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, mașini de francat pentru utilizare
la birou, aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărți
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic, paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraț
pentru pictori, șervețele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secțiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ștampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tușuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tușiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de pește pentru papetărie sau
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de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ștampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptușire din hârtie sau carton, umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notițe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în școală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi și cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, mașini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole de
birou), panglici cu coduri de bare, sclipici pentru
papetărie, etichete din hârtie pentru recuperarea
bagajelor, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi
pentru pașapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare, cutii pentru
stilouri, materiale pentru ștergerea stiloului,

mașini de ascuțit creioane, electrice sau
neelectrice, mine de creion, suporturi pentru
creioane, creioane mecanice, ascuțitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru mașini de
tricotat tip jacquard, publicații periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deșeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicații tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu șnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri și creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, șabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii
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de transfer (decalcomanii), decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor, caractere (numere și litere),
litere (caractere), panglici pentru mașina de
scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe
de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, suporturi de hârtie pentru halbe
de bere, imagini de colorat, hârtie pentru
origami, pungi de hârtie sau plastic, sacoșe de
hârtie sau plastic, pergament pentru mezuze,
cutii pentru mezuze, hârtie de copt, table
magnetice ca rechizite de birou, flip-chart- uri,
bancnote suvenir, hârtie cu semințe pentru
plantat (papetărie), imagini autoadezive de lipit
pe pardoseli.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile, pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile, pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebelușilor,
reutilizabile, agățători pentru genți, nemetalice,
coșuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii, leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepția
lenjeriei, paturi, culcușuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice, lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice și nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,

altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolțuri, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), dulapuri pentru cărți, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice, dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecție pentru pătuțurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, șezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri și țevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru
haine/agățători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agățat, nemetalice, cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea țevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeș vegetal,
portmantouri, pătuțuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădițe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de
punte, decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deșeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuști pentru câini,
fitinguri de uși, nemetalice, mânere de uși,
nemetalice, zăvoare de uși, nemetalice, sonerii
de ușă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru ușile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uși, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uși, nemetalice, uși pentru
mobilă, dibluri, nemetalice, cepuri (știfturi),
nemetalice, știfturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
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sau plastic, statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coșuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureți,
panouri despărțitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărțitoare din
lemn pentru mobilă, elemente despărțitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coșnițe (coșuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleți de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebelușului, perne pentru
formarea capului bebelușului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brățări de identificare, nemetalice, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă),
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuști pentru animalele de
gospodărie, panouri de agățat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleți de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată, vestiare (mobilier), încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covorașe, detașabile,
pentru chiuvete, saltele pentru țarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decorațiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice, plăci de identificare, nemetalice,
cuibare, căsuțe pentru animalele de gospodărie,
cuibare, căsuțe, standuri pentru ziare, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice,
plăcuțe de înmatriculare, nemetalice, piulițe,

nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colțare pentru ramele de
tablouri, suporturi de susținere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepția rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau magnetice,
chei de plastic, rampe de plastic pentru
vehicule, stelaje pentru farfurii (mobilier), țarcuri
dejoacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeți din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
și nici din zidărie, bazine, nu din metal și nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
școlar, suporturi pentru ascuțit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecție pentru șeminee
(mobilă), ecrane de protecție (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, șuruburi,
nemetalice, capace de etanșare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unități de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobilițe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duș,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covorașe de dormit, saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru mașinile
de calculat, statui din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, doage de lemn, scaune cu trepte,
nemetalice, trepte (scări), nemetalice, taburete,
dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri
din paie, animale împăiate, păsări împăiate,
blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori, manechine pentru
croitorese, manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
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broască țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleți
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris, rafturi pentru mașinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebelușilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru țevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de
înfășurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn țesut/rolete
interioare din lemn țesut, mese de scris, ambră
galbenă, chihlimbar, sertare pentru mobilă,
vestiar pentru bagaje, bambus, neprelucrat sau
semiprelucrat, recipiente nemetalice pentru gaz
comprimat sau aer lichid, butelii nemetalice
pentru gaz comprimat sau aer lichid, scăunele
pentru băi, dulapuri de bucătărie pentru
veselă, covorașe amovibile pentru chiuvete
de bucătărie, organizatoare pentru sertare,
organizatoare de dulap suspendate, învelișuri
speciale pentru manipularea și transportul
buteliilor nemetalice de gaz comprimat, perne
pentru coșurile animalelor de companie, panouri
transparente de protecție în caz de strănut
sau interacțiune față în față, containere de
gunoi din materiale nemetalice, altele decât
cele de uz medical, containere din materiale
nemetalice pentru reciclarea deșeurilor, etichete
din plastic sau cauciuc pentru haine, aplicabile
prin coasere.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șorțuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluși (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie, pantaloni
scurți de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, șaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,

pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pernuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălțăminte,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziți electric, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosetetălpici, protecții de călcâi pentru încălțăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover, rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloți de damă,
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere), jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru
gât/protecții pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete, combinezoane, paltoane bărbătești,
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi,
mănuși de schi, fuste, pantaloni scurți tip
fustă, bonete, măști de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susținerea
șosetelor, șosete, branțuri, tălpi pentru
încălțăminte, șoșoni, articole sport din jerseu,
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pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
ciorapi care absorb transpirația, lenjerie de corp
care absoarbe transpirația, desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele, pulovere, hanorace (pulovere), bodyuri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, bombeuri pentru încălțăminte,
togi, jobene, curele pentru jambiere, pantaloni
(am), turbane, chiloți, lenjerie de corp/desuuri,
uniforme, pâslari (cizme din pâslă), văluri
(îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălțăminte,
costume din neopren pentru schi nautic,
broboade, pantofi din lemn, jambiere, mănuși
termice pentru ecrane tactile, articole de
acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar, mănuși pentru cicliști, mănuși pentru
șoferi, echipament sportiv cu senzori digitali
încorporați.
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, șerbeturi 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), sirop
de agave (îndulcitor natural), lenibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, înlocuitori de cafea,
praf de copt, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oțet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume și carne de vită), agenți de legare
pentru înghețată, biscuiți, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu țelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent

pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb,
făină de porumb, făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), cremă de tartru de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă și lapte, produse
de cofetărie sub formă de spumă, aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceață de lapte),
esențe pentru produsele alimentare, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul,
teluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonate), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
șroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru șuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate și
tratate), făină din boabe de porumb uscate
și tratate (hominy), miere, sandvișuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, înghețată,
gheață, naturala sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, semințe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie ), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie ), pastile (produse de
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cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiți cu
malț, extract de malț alimentar, malț pentru
consum uman, maltoză, marinate, marțipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respirației, glazură
oglindă, melasă alimentară, mușii, făină de
muștar, muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, noodles, faini de
nuci, nucșoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiți petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea înghețatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptișor de matcă, pesmeți, șofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvișuri, sosuri (condimente),
agenți de legare pentru cârnați, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheață
cu fasole roșie îndulcită, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), tăiței soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca,
tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, agenți de
îngroșare pentru gătirea alimentelor, sos de roșii,
tortillas, turmeric, tăiței udon, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenți pentru
cafea, vermicelli, oțet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,

drojdie, iaurt înghețat (produse de cofetărie
înghețate), băuturi pe bază de ceai cu lapte,
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată, ceaiuri
de plante, înlocuitori de ceai, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, drojdie
pentru fabricarea berii, kombucha, produse de
patiserie daneză, gnocchi, cristale de jeleu
cu arome, pentru fabricarea produselor de
cofetărie cu jeleu, suc de lămâie cristalizat
(pentru asezonare), semințe de dovleac
procesate (pentru asezonare), semințe de
cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, mâncare pe bază de tăiței,
pentru bebeluși, chipsuri de cartofi acoperite cu
ciocolată.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, aperitive,
nealcoolice, vin de orz (bere), bere, must de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nonalcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esențe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe, suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malț, must de malț, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenții de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, șerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenții de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru
băuturi.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea
programelor
de
fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
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ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile, contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor

de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
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proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți, scrierea de cvuri pentru terți, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea
de informații de tip carte de telefoane,
intermedierea abonamentelor la servicii de plată
electronică a taxelor de drum pentru terți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, închiriere de case de
marcat, servicii de generare de potențiali clienți,
administrare computerizată a înregistrărilor și
dosarelor medicale, servicii de comandă online în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), instruirea în artele marțiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea

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

ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, educație muzicală, servicii
de subtitrare, desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, consultanță în
domeniul economisirii energiei, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site- urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
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proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare,
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de
arte grafice, analiza scrisului de mână
(grafologie), găzduirea site-urilor web, proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de

informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web, scrierea de coduri,
consultanță în domeniul securității rețelelor de
telecomunicații, design de costume, design
de decoruri pentru spectacole, proiectare de
prototipuri, proiectare de modele simulate pe
computer, servicii de măsurători cartografice
sau termografice cu ajutorul dronelor, minerit
de criptomonede, cercetare în domeniul
excavațiilor, design grafic pe computer pentru
proiecții de video mapping, investigații de
criminalistică digitală în domeniul criminalității
informatice, servicii de consultanță tehnologică
pentru transformare digitală, închiriere de
instalații pentru centre de date, oferirea
de informații geografice, oferirea de hărți
geografice online (nedescărcabile), consultanță
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale,
servicii de autentificare a utilizatorilor cu ajutorul
tehnologiei blockchain, investigații geotehnice,
foraj de explorare geologică, dezvoltarea de
jocuri de calculator și jocuri video, informatică
cuantică, cultură de celule pentru scopuri de
cercetare științifică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor,
servicii de design de logo-uri, proiectare de
terenuri de golf.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08041
08/11/2022
FELICIA-ROXANA MANOLACHE,
STR LIVIU REBREANU, NR 29, BL
M36, SC 6, ET 5, AP 244, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08042
08/11/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

OB OSCAR BRIDE
(531)

Clasificare Viena:
17.02.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

antena stars
(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), mov (Pantone 2597 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 cinematografice
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate, medii
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
transmisii video, videoclipuri din filme preînregistrate, programe de calculatoare (software
descărcabil), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, programe de
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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
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
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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,
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, 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, furnizarea de informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.

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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ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

antena happy
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(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 expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
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digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate, medii
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
transmisii video, videoclipuri din filme preînregistrate, programe de calculatoare (software
descărcabil), 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 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,
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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,
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, 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, furnizarea de informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.
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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(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), verde
(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 expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate, medii
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
transmisii video, videoclipuri din filme preînregistrate, programe de calculatoare (software
descărcabil), 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 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
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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,
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, 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, furnizare de informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.
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)

(740)

(540)

M 2022 08045
08/11/2022
FUNDAȚIA UCRAINENILOR
HUȚULI DIN ROMÂNIA, NR.
573 A, JUDETUL MARAMURES,
COMUNA REPEDEA, 437240,
MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

ZESTREA HUȚULILOR
Fundația Ucrainenilor Huțuli
din România The Ukrainian
Hutsul Foundation in Romani
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 06.01.02; 25.01.25
(591) Culori revendicate:rosu (RAL 2002),
negru, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, articole
de piele vândute vrac, piele brută sau
semiprelucrată, imitații de piele, piei de animale,
materiale din piele, recipiente industriale din
piele pentru ambalare, piele sintetică, piele sau

imitație de piele, piele pentru pantofi, împletituri
din piele, piele netăbăcită și alte tipuri de
piei prelucrate sau semiprelucrate, piele pentru
mobilier.
20. Cuști și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri și umpluturi dulci, produse
apicole, cereale procesate, amidon și produse
obținute din acestea, preparate de coacere și
drojdie, înghețate, iaurturi înghețate și sorbeturi,
aluaturi împletite prăjite, amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
produse de cofetărie pe bază de arahide,
alimente pe bază de cacao, aluat pentru
biscotti, bomboane cu ciocolată, biscuiți sărați,
bezele, ciocolată, budinci, cozonaci, cornuri,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, halva,
fulgi (produse din cereale), înghețate și dulciuri,
marțipan, jeleuri de fructe (cofetărie), nuga,
pâine, produse de brutărie fără gluten, preparate
din zahăr pentru cofetărie, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de brutărie, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie congelate pe
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bază de lactate, produse de cofetărie care conțin
jeleu, rahat turcesc, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, trufe cu rom (produse de cofetărie),
sosuri de ciocolată, vată de zahăr, trufe (produse
de cofetărie), tablete (dulciuri), specialități de
patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale.
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, bere și bere fără alcool.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru, alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08046
08/11/2022
JOYON ELECTRONICS SRL,
STR. CAISULUI NR. 16, JUDETUL
CALARASI, FUNDENI, 917110,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

J Joyon
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Acumulatori, electrici, adaptoare electrice,
sonerii de alarmă, electrice, sisteme de
avertizare anti-furt, corpuri de iluminat,
electricitate, aparate şi instrumente pentru
astronomie, receptoare audio şi video, interfete
audio, mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
cititoare de coduri de bare, baterii, electrice,
pentru vehicule / acumulatoare, electrice,

pentru vehicule, baterii pentru iluminat, baterii,
electrice, baterii pentru ţigările electronice,
recipiente pentru baterii, recipiente pentru
acumulatoare, cutii pentru baterii, cutii pentru
acumulatoare, încărcătoare de baterii, sonerii,
dispozitive de avertizare, binocluri, aparate de
fotografiat, fotografie, camere video, carcase
pentru telefoanele inteligente, case de marcat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru ţigările electronice, aparate
de curăţare pentru discurile de pick-up / aparate
de curăţare pentru discurile de vinil, compactdiscuri, memorie numai pentru citire, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastaturi pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, brăţări inteligente,
instrumente de măsurare, redresoare de
curent, staţii meteorologice digitale, busole,
aparate pentru măsurarea distanţei, aparate
de înregistrare a distanţei / aparate pentru
înregistrarea distanţe, sonerii electrice pentru
uşi, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uşile cu interblocare, filtre pentru utilizare
în fotografie, bliţuri, fotografie, aparate de
măsurare, senzori de parcare pentru vehicule,
videoproiectoare, kituri hands-free (mâini libere)
pentru telefoane, aparate pentru reglarea
căldurii, invertoare, electricitate, aparate de
marcat fiscale, laptopuri, regulatoare de lumină,
electrice, aparate de măsurat, dispozitive de
măsurat, electrice, instrumente de măsurare,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, microfoane, telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, calculator tip
notebook, obiective, lentile, optică, aparat de
măsurare cu precizie, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, ecrane de proiecţie,
măşti de protecţie, radiouri, camere pentru
vederea din spate a vehiculului, pick-upuri,
articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru
prevenirea accidentelor, veste de siguranţă
reflectorizante, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, prize
electrice, măşti de protectie respiratorie pentru
purificarea aerului, scanere (echipamente de
procesare a datelor), cântare analizoare de
greutate, baterii solare, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri, dispozitive de
înregistrare a timpului, casetofoane portabile,
întrerupătoare, electrice, unităţi flash usb,
monitoare video pentru bebeluşi, suporturi
de mouse, mouse-uri (informatică), mouseuri pentru computer, mouse-uri de calculator,
mouse (periferice de calculator), piciorușe de
schimb pentru mouse, mouse-uri de calculator
fără fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
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mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouseul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360#, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare electrice
pentru acumulatoare, încărcătoare pentru
baterii cu compensator de temperatură,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, cabluri telefonice, transmitatoare
telefonice, comutatoare telefonice, port telefon
mobil, modemuri pentru telefon, prize pentru
telefon, receptoare de telefon, terminale
de telefonie, cabluri telefonice electrice,
fire telefonice magnetice, instalatii telefonice
pentru automobile, cutii ramificatie cabluri
telefonice,
aparate
telefonice
fără
fir,
comutatoare digitale de telefonie, curele pentru
telefonul mobil, centrale telefonice electronice,
centrală telefonică automată (aparate), cartele

telefonice codificate, centrale telefonice private
(aparate), roboţi telefonici, receptoare telefonice,
încărcătoare usb, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru ţigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare usb pentru
ţigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice, încărcătoare de retele
de alimentare, dispozitive de încarcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumatori, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, încărcătoare
pentru baterii cu compensator de temperatura,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizarii in vehicule, telefoane,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane, căşti
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane,
telefoane cu internet, baterii pentru telefoane,
multiplexoare pentru telecomunicatii, cabluri de
telecomunicatii, echipamente de telecomunicaţii,
reţele
de
telecomunicaţii,
aparate
de
telecomunicaţii, software de telecomunicaţii,
telefoane cu bandă triplă, ceasuri inteligente,
brățări inteligente, inele inteligente, contoare
inteligente, încuietori inteligente, difuzoare
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, carduri inteligente codificate,
carcase
impermeabile
pentru
telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele,
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul în legatura
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administraţie comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu jucarii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu jucarii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08047
08/11/2022
ADRIAN-COSTEL GRECU, ŞOS.
MIHAI BRAVU NR. 315, BL. SB,
SC. A, ET. 7, AP. 37, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08048
08/11/2022
SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

BIOSEPT PROTECT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale, creme, geluri, unguente.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.
───────

(210)
(151)
(732)

gioia
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi.

(540)

M 2022 08049
08/11/2022
ALEXANDRU-IOAN LAZAR, BD.
FERDINAND I NR. 130, ETAJ 1,
AP. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
IONUT CERCEL, STR. PACII
NR. 2, JUDETUL CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

───────

BULGĂRAȘUL tofu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
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(591)
(511)

Culori revendicate:maro, crem, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Nisip pentru pisici.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08050
08/11/2022
KVO AUTO PARTS S.R.L., STR.
BIBESCU VODA, NR. 9A, BL. P4E,
SC. A, AP. 9, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

KVO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 18.01.09
(591) Culori revendicate:rosu, negru, visiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Tobe de eșapament (părți de sisteme de
evacuare), amortizoare de zgomot, ca parte din
sistemele de evacuare, amortizoare de zgomot
ca piese pentru sisteme de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, țevi de eșapament pentru
automobile, tobe de eșapament pentru vehicule
terestre.

9. Senzori, senzori electrici, comutatori cu

senzori.
11. Faruri de vehicule, sisteme de încălzire
și răcire pentru automobile, lumini de stop
pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule.
12. Caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi pentru schiuri pentru autovehicule,
suporturi pentru biciclete pentru vehicule,
suporturi pentru bagaje fixate pe capotă,
suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
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ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule, bare
de protecție pentru vehicule, cotiere pentru
vehicule.
17. Izolatori acustici, izolatori, articole și
materiale pentru izolare acustică, insonorizant
auto.
22. Paravânturi (triere), prelate (copertine)
pentru
vehicule,
prelate
de
protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice.
27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a tobe de
eșapament (părți de sisteme de evacuare),
amortizoare de zgomot, ca parte din sistemele
de evacuare, amortizoare de zgomot ca piese
pentru sisteme de evacuare pentru vehicule,
motoare pentru modele de vehicule, țevi
de eșapament, țevi de eșapament pentru
automobile, tobe de eșapament pentru vehicule
terestre, senzori, senzori electrici, comutatori
cu senzori,faruri de vehicule, sisteme de
încălzire și răcire pentru automobile, lumini de
stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare

pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
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pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor 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 tobe de eșapament (părți de sisteme de
evacuare), amortizoare de zgomot, ca parte
din sistemele de evacuare, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, motoare pentru modele de
vehicule, țevi de eșapament, țevi de eșapament
pentru automobile, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, senzori, senzori electrici,
comutatori cu senzori,faruri de vehicule, sisteme
de încălzire și răcire pentru automobile, lumini
de stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive

de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, servicii de vânzare cu ridicata
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si amănuntul online referitoare la tobe de
eșapament (părți de sisteme de evacuare),
amortizoare de zgomot, ca parte din sistemele
de evacuare, amortizoare de zgomot ca piese
pentru sisteme de evacuare pentru vehicule,
motoare pentru modele de vehicule, țevi
de eșapament, țevi de eșapament pentru
automobile, tobe de eșapament pentru vehicule
terestre, senzori, senzori electrici, comutatori
cu senzori,faruri de vehicule, sisteme de
încălzire și răcire pentru automobile, lumini de
stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru

scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la tobe de eșapament (părți de
sisteme de evacuare), amortizoare de zgomot,
ca parte din sistemele de evacuare, amortizoare
de zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, motoare pentru modele de
vehicule, țevi de eșapament, țevi de eșapament
pentru automobile, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, senzori, senzori electrici,
comutatori cu senzori,faruri de vehicule, sisteme
de încălzire și răcire pentru automobile, lumini
de stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
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vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de

rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu tobe de eșapament
(părți de sisteme de evacuare), amortizoare de
zgomot, ca parte din sistemele de evacuare,
amortizoare de zgomot ca piese pentru sisteme
de evacuare pentru vehicule, motoare pentru
modele de vehicule, țevi de eșapament, țevi
de eșapament pentru automobile, tobe de
eșapament pentru vehicule terestre, senzori,
senzori electrici, comutatori cu senzori,faruri de
vehicule, sisteme de încălzire și răcire pentru
automobile, lumini de stop pentru vehicule,
lumini de drum pentru vehicule, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), lumini
de poziție pentru vehicule terestre, instalații
de climatizare a aerului pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, piese de caroserie
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă
de set, apărătoare de soare sub formă de
componente de caroserie pentru vehicule,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri
de ornament pentru structura caroseriei la
vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
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pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de

comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la tobe de eșapament (părți de sisteme de
evacuare), amortizoare de zgomot, ca parte
din sistemele de evacuare, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, motoare pentru modele de
vehicule, țevi de eșapament, țevi de eșapament
pentru automobile, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, senzori, senzori electrici,
comutatori cu senzori,faruri de vehicule, sisteme
de încălzire și răcire pentru automobile, lumini
de stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/11/2022

scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la tobe de eșapament
(părți de sisteme de evacuare), amortizoare de
zgomot, ca parte din sistemele de evacuare,
amortizoare de zgomot ca piese pentru sisteme
de evacuare pentru vehicule, motoare pentru
modele de vehicule, țevi de eșapament, țevi
de eșapament pentru automobile, tobe de
eșapament pentru vehicule terestre, senzori,
senzori electrici, comutatori cu senzori,faruri de
vehicule, sisteme de încălzire și răcire pentru
automobile, lumini de stop pentru vehicule,
lumini de drum pentru vehicule, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), lumini
de poziție pentru vehicule terestre, instalații
de climatizare a aerului pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, piese de caroserie
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă
de set, apărătoare de soare sub formă de

componente de caroserie pentru vehicule,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri
de ornament pentru structura caroseriei la
vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru
automobile (dispozitive antiderapante adaptate
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la roți), huse pentru anvelope, huse pentru
roata de rezervă, suporturi pentru roata de
rezervă pentru automobile, spoilere pentru
vehicule, spoilere pentru circulația aerului,
spoilere pentru circulația aerului pentru
vehicule, bare de protecție pentru vehicule,
cotiere pentru vehicule, izolatori acustici,
izolatori, articole și materiale pentru izolare
acustică, insonorizant auto, paravânturi (triere),
prelate (copertine) pentru vehicule, prelate de
protecție pentru vehicule (neajustate), prelate
pentru autovehicule (neajustate), plase, corturi
și prelate, marchize din materiale textile
sau sintetice, covorașe pentru autovehicule,
preșuri și covorașe auto, protecții de
călcâi (suporturi) pentru prevenirea frecării în
timpul conducerii unui autovehicul, covoare,
preșuri, rogojini, linoleum și alte produse
pentru acoperirea podelelor, conducerea şi
administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu
clienţii, servicii de comercializare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

amestecuri de cafea, amestecuri de esenţe de
cafea şi extracte de cafea, înlocuitori de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
care conţin îngheţată sau lapte.

───────

PERONI NASTRO AZZURRO
STILE CAPRI ISPIRATA
ALLO STILE DI CAPRI
PRODOTTA A ROMA E BARI
BIRRA MEDITERRANEA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08051
08/11/2022
OCTAL IMPORT EXPORT SRL,
STR. TRAIAN, NR. 226, AP. 7,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

Ludwigs Kaffee

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cea, cacao şi cafea artificială,
concentrate de cafea, extracte de cafea,

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08052
08/11/2022
ASAHI EUROPE &
INTERNATIONAL LTD, ASAHI
HOUSE, 88-100, CHERTSEY
ROAD, GU21 5BJ, WOKING,
SURREY, MAREA BRITANIE
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 26.01.01; 29.01.13;
05.03.01
(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere fără alcool.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08054
08/11/2022
OCTAL IMPORT EXPORT SRL,
STR. TRAIAN NR. 226, AP. 7,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

Octal Cafe Latino

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08055
08/11/2022
ASAHI EUROPE &
INTERNATIONAL LTD, ASAHI
HOUSE, 88-100, CHERTSEY
ROAD, GU21 5BJ, WOKING,
SURREY, MAREA BRITANIE
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cea, cacao şi cafea artificială,
concentrate de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea, amestecuri de esenţe de
cafea şi extracte de cafea, înlocuitori de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
care conţin îngheţată sau lapte.
───────

PERONI NASTRO
AZZURRO STILE CAPRI
PRODOTTA A ROMA E
BARI BIRRA ROMA PERONI
QUALITA SUPERIORE
(531)

Clasificare Viena:
25.01.19; 25.01.05; 27.05.01; 26.01.01;
26.07.17
(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere fără alcool.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08056
08/11/2022
REEA SRL, PIAȚA REPUBLICII
NR. 41, JUD. MURES, TÂRGU
MUREȘ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA
SIMION & BACIU CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, NATAȚIEI
NR. 63, BUCUREȘTI, 013322,
ROMANIA

reea
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
multimedia, software, software pentru jocuri,
software de calculator sub forma unui set de
aplicații, software de calculator ce poate fi
accesat și/sau descărcat online prin intermediul
rețelelor globale de calculatoare sau de pe o
pagină web pe internet, software de calculator
descărcabil și înregistrat pentru accesarea
internetului, rețelelor de calculatoare și rețelelor
de comunicații globale, software de calculator
descărcabil și înregistrat pentru accesarea
unui motor de căutare și navigare pe web,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru accesarea și căutarea de baze de date

online și site-uri web, software de calculator
descărcabil și înregistrat pentru accesarea și
administrarea aplicațiilor software de calculator,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru furnizarea de conținut fără fir folosit
pentru a furniza recomandări personalizate
și a crea actualizări de știri personalizate,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru furnizarea unei interfețe grafice pentru
utilizatori la dispozitive de comunicații fără
fir, software de calculator descărcabil și
înregistrat destinat utilizării în transmiterea,
transmiterea în flux, redarea, descărcarea,
vizualizarea și interacțiunea cu conținut audio,
video, text, date, imagini, grafic și multimedia
pe dispozitive electronice digitale, software
de calculator descărcabil și înregistrat pentru
cititoare de publicații electronice, software de
calculator descărcabil și înregistrat destinat
utilizării în navigarea, căutarea, accesarea,
descărcarea, afișarea, revizuirea, cumpărarea,
transmiterea în flux, ascultarea, recomandarea,
partajarea, postarea pe rețelele sociale,
abonarea, comentarea, organizarea, adnotarea,
stocarea și arhivarea informațiilor, software de
calculator descărcabil și înregistrat care permite
conținutului, textelor, lucrărilor vizuale, lucrărilor
audio, lucrărilor audiovizuale, lucrărilor literare,
datelor, fișierelor, documentelor și lucrărilor
electronice să fie descărcate și accesate de
pe un calculator, telefon mobil, tabletă sau
alte dispozitive electronice mobile, software
de calculator descărcabil și înregistrat pentru
accesarea de jocuri video și de calculator
online și de servicii de cumpărături online,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru accesarea, transmiterea și primirea
poștei electronice, textelor, graficelor, imaginilor,
audio, video și datelor de la o rețea de
calculatoare la distanță și pentru accesarea
rețelelor de comunicații globale, software de
calculator descărcabil și înregistrat și aplicații
software mobile pentru furnizarea accesului,
căutarea, prezentarea și distribuirea de informații
geografice interactive și neinteractive, informații
despre voiaj, hărți geografice și imagini cu hărți
și locații cartografiate
41. Educație, instruire, servicii educaționale și
de instruire, aranjare, organizare şi coordonare
de conferinţe şi seminare, organizare, producţie
şi prezentare de evenimente în scop educativ,
cultural sau de divertisment, cercetare în
domeniul educației, servicii de consultanță în
domeniul educației, pregătire profesională în
informatică, servicii educative online prin baze de
date informatice, internet sau extranet, instruire
computerizată, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale didactice, servicii de
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instruire în domeniul afacerilor, organizare
și coordonare de competiții, organizare de
evenimente educative, organizare și coordonare
de seminare web online b2b în legătură cu
următoarele domenii: servicii ale unui institut
de calcul şi modificare digitală, calculatoare,
tehnologii referitoare la calculatoare şi aplicații
software, furnizare de cursuri de instruire,
organizare de sesiuni de formare, furnizare
de centre de pregătire, consultanță în materie
de formare, furnizare de cursuri de formare
continuă, organizarea și conducerea de
workshop-uri, instruire cu privire la programe
de calculator, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, organizare și coordonare
de conferințe și expoziții pentru educație în
domeniul tehnologiei informatice, organizare
și coordonare de ateliere de lucru virtuale
și expoziții comerciale în scopuri de afaceri
și educație, oraganizare de cursuri, online și
offline și sesiuni de informare în următoarele
domenii: tehnologie, cloud computing, servicii
web, serviciu informatic (saas), servicii de
platformă ca un serviciu (paas), backend mobil
ca un serviciu (mbaas), dezvoltarea de software
cu inteligenţă artificială, dezvoltare de jocuri,
internetul obiectelor, bănci de date, şi calcul
mobil, organizare de conferințe, ateliere de lucru
și seminare accesibile în direct, online sau prin
înregistrare în următoarele domenii: tehnologia
informaţiei, cloud computing, analiza datelor,
editare digitală
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiza
industriala si cercetare industriala, proiectare
și dezvoltare de hardware și software de
calculator, închirierea de programe informatice,
închirierea de programe (software) pentru
computere, proiectare de software, design și
dezvoltare de software, actualizarea softwareului, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, închirieri de aplicații informatice,
creare de software, dezvoltare de software,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, întreținerea programelor
de calculator, întreținere de software pentru
accesul la internet, proiectare personalizată de
software, instalarea de programe, cercetare în
materie de software de calculator, întreținere,
reparații și actualizare de software, dezvoltare
software, programare și implementare, controlul
calității privind software-ul de calculator, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, furnizare de consiliere

tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare de software pentru telefoane
inteligente, închirierea de software pentru
accesarea internetului, cercetare și dezvoltare
de software informatic, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terți, servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator, servicii în domeniul
calculatoarelor, şi anume, furnizare de software
nedescarcabil on-line în următoarele domenii:
gestionarea bazelor de date, servicii de salvare,
de stocare a datelor, virtualizare, utilizarea
contactelor de afaceri, colaborare, acces la
distanţă, suport de la distanță, cloud computing,
partajare de date, siguranţa datelor, accesarea,
administrarea și gestionarea aplicațiilor de
calculator și hardware-ului de calculator, pentru
distribuirea aplicaţiilor de calculator, transmisie
de voce, transmisii de date, transmisie
de imagini, transmisie audio, transmisie
video, transmisie de informatii, administrarea
conţinutului, administrarea proiectelor online,
servicii în domeniul calculatoarelor, şi anume,
furnizarea de software online nedescărcabil
pentru creare, oferire, găzduire și furnizare
de conferințe online, întruniri, demonstrații,
tururi, prezentări și discuții interactive, programe
de prelucrare a textului, programe pentru
sisteme de operare, platformă ca serviciu
(paas) şi infrastructură ca serviciu (iaas) şi
software ca serviciu (saas) în legătură cu
platforme de software de calculator în legătură
cu următoarele domenii: transmisie de voce,
transmisii de date, transmisie de imagini,
transmisie audio, transmisie video, transmisie
de informatii, administrarea conţinutului,
administrarea proiectelor online, creare, oferire,
găzduire și furnizare de conferințe, întruniri,
demonstrații, tururi, prezentări și discuții
interactive, furnizare de software nedescărcabil
online, software on-line nedescărcabil, destinat
utilizării cu sisteme de operare pe calculator
───────
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M 2022 08057
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ZASS ROMANIA SRL,
LOCALITATEA UNGHENI NR. 40A,
JUD. MURES, UNGHENI, MUREȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

ZASS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
aparate electrice de curățat de uz casnic,
aparate electrice de bucătărie pentru tăiere,
amestecare, presare, mixere de bucătărie,
electrice, tocătoare electrice, mașini pentru
ambalare în vid, blendere, storcatoare electrice
de fructe, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, prese electrice pentru fructe
de uz casnic, roboți electrici de bucătărie,
aspiratoare electrice, mașini electrice de cusut,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, perii, acționate
electric, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
vase, mașini de tăiat pâinea, cuțite electrice
de bucătărie, prese de fructe electrice, de uz
casnic, unelte si ustensile electrice de bucătărie,
aspiratoare cu mâner electrice, deschizătoare
electrice de conserve, frământătoare (mașini
electrice de bucătărie), mașini electrice de
amestecat alimente, mașini electrice de călcat
haine, instrumente electrice pentru decojirea
fructelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, incubatoare pentru ouă, foarfece
electrice, mașini electrice de tuns, mașini de
tuns gazon, piese și accesorii ale produselor
menționate mai sus aparținând acestei clase.

8. Tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), seturi

de tacâmuri, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, cutii pentru
tacâmuri, tacâmuri biodegradabile, tacâmuri
pentru copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși,
oale de turnătorie, instrumente şi aparate incluse
în această clasă, pentru îngrijire personală
folosite pentru ras, epilat, manichiură, pedichiură
şi îngrijirea frumuseţii, aparate de ras, aparate
de tuns, plăci pentru îndreptarea părului,
ondulatoare de păr, foarfece, fiare electrice şi
neelectrice de călcat, aparate de tuns electrice,
epilatoare electrice, aparate de ras electrice
pentru barbati, aparate de ras electrice pentru
femei.
9. Termometre, viziere de protecție, ochelari de
protecție.
10. Generatoare de ozon utilizate în
ozonoterapie.
11. Aparate electrice de uz casnic pentru răcire,
refrigerare, congelare, uscare, gătit, prăjire,
uscătoare electrice de rufe, aparate de încălzire
electrice, aparate electrice de gătit, frigări
(electrice) pentru aparate de prăjit electrice,
aparate de răcire electrice, grătare electrice
(aparate pentru gătit), aparate de aer condiționat
electrice, aparate electrice pentru prepararea
pâinii, aparate electrice de prăjit cafea, rotisoare
electrice, cafetiere electrice, prăjitoare de
pâine electrice, fierbătoare electrice, cuptoare
electrice, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
presă pentru vafe, friteuze electrice, grătare
electrice, multicookers, aparate de prăjit cu aer,
calorifere (încălzire), aeroterme electrice (de
uz casnic), arzătoare, boilere și încălzitoare,
convectoare electrice cu acumulare de căldură,
purificatoare de aer electrice, aparate de uscare,
aparate de deshidratare, uscătoare de păr,
uscătoare de păr electrice portabile, aparate de
uscare a mâinilor pentru toalete, lămpi uv cu
halogen pentru vapori de metale, plite electrice,
congelatoare, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, congelatoare orizontale, aparate
pentru congelarea alimentelor, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate de distribuire a
apei purificate şi răcite, instalaţii de răcire
care fac parte din instalaţiile de răcire a
apei, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei, aparate de făcut ceai, ibrice de ceai
(electrice), filtre de ceai (aparate), aparate
pentru menţinerea caldă a băuturilor fierbinţi,
dulapuri frigorifice, vitrine frigorifice (vitrine),
chillere pentru vin și băuturi, răcitoare de vin,
aparate și mașini frigorifice, frigidere, aparate
de călcat cu aburi pentru articole vestimentare,
ventilatoare, aparate de climatizare, sobe pentru
gătit, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
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hote de evacuare (hote de bucătărie), hote
de aerisire, cuptoare cu microunde, aparate
de prăjit, aparate de cafea, cazane electrice,
ceainice electrice, încălzitoare de apă electrice,
aparate și mașini pentru purificarea aerului,
sterilizatoare de aer, instalații de umidificare
a aerului, umidificatoare de aer (ionizatoare),
dezumidificatoare, colectoare solare (încălzire),
panouri solare de încălzire, oale electrice,
radiatoare electrice, termoplonjoare electrice,
tigăi electrice, gratare, aparate şi instalaţii
iluminat, becuri, instalații sanitare electrice,
aprinzătoare electrice, aparate electrice de gătit
cu aburi, aparate electrice de gătit în vid,
aparate electrice de făcut iaurt, încălzitoare
electrice de uz casnic pentru biberoane, pompe
de căldură, aparate pentru bronzat, piese și
accesorii ale produselor menționate mai sus
aparținând acestei clase.
21. Oale, tigăi, vase, tăvi și forme de copt,
tăvi de tacâmuri, bețișoare chinezești (tacâmuri),
servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), suporturi pentru oale, oale
neelectrice pentru făcut conserve (oale sub
presiune), oale pentru gătire lentă (neelectrice),
suporturi pentru capace de oale, raclete pentru
tigăi și oale, oale cu presiune (vase de
bucătărie), oale și tigăi portabile pentru camping,
vase din ceramica, lut, sticla, portelan, aluminiu,
vase pentru cuptor si pentru prajit, aparate de
făcut vafe, neelectrice, ustensile de menaj, de
bucatarie si pentru copt, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, grătare (neelectrice).
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produsele menționate anterior în clasele 7, 8,
9, 10 si 11, 21 (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul, publicitate online și promovare
prin intermediul unei rețele de computere și
al unei retele de telefonie mobilă, servicii de
expunere comercială de mărfuri, organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, organizare de tranzacţii comerciale
şi contracte comerciale, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare, în
scopul vânzării cu amănuntul și/sau cu ridicată,
servicii de marketing comercial, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a

clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
import și export, administrarea magazinelor.
37. Servicii de instalare, curățare, întreținere și
reparare în legătură cu produsele enumerate în
clasele 7, 8, 9, 10 si 11.
───────
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08/11/2022
REEA SRL, STR. PIAȚA
REPUBLICII, NR. 41, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA
SIMION & BACIU CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI, NR. 63, BUCUREŞTI,
013322, ROMANIA

reea. agency
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19
(591) Culori revendicate:gri , negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
multimedia descărcabile, software, software
pentru jocuri, software de calculator sub forma
unui set de aplicații, software de calculator ce
poate fi accesat și/sau descărcat online prin
intermediul rețelelor globale de calculatoare sau
de pe o pagină web pe internet.
16. Produse de imprimerie, publicații tipărite,
periodice, cărţi, broşuri, reviste (publicaţii
periodice), afişe, rapoarte și materiale de
informare, tipărite, carduri informative, mape,
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mape de conferinţă, instrucțiuni și materiale
didactice (cu excepția aparatelor), papetărie.
35. Publicitate şi marketing, servicii de
promovare, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de creație de mărci, servicii de evaluare
a mărcilor, consiliere în afaceri, servicii de
management a mijloacelor de marketing si
publicitate, servicii de cumpărare de mijloace,
respectiv achiziționare de timp și spațiu
pentru transmiterea mesajelor publicitare în
perioade de difuzare, pe spații tipărite, în
spații interioare, spații exterioare sau alte
mijloace cum a fi cd-uri și dvd-uri sau spații/
timp pe pagini web, servicii de marketing și
management pentru evenimente, consultanță și
consiliere profesională cu privire la marketing
și management pentru evenimente, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, servicii
comerciale referitoare la sponsorizarea artelor,
a sporturilor, a evenimentelor muzicale şi
teatrale, în scopuri publicitare, impresariat pentru
artişti, sportivi şi vedete (servicii comerciale),
management și cercetare în domeniul afacerilor,
studii de piaţă, servicii de gestionare a
afacerilor și de consultanță în afaceri, servicii
de management al afacerii legat de găzduirea
de evenimente, sondaje de opinie, compilare,
procesare și analiza de statistici, servicii de
introducere în afaceri, organizare și coordonare
de expoziții și saloane comerciale, producție
de spoturi publicitare pentru radio, materiale
video, filme, calculatoare, site-uri web de
internet, programe de televiziune și dispozitive
mobile, toate serviciile menționate mai sus
fiind furnizate de asemenea on-line prin
intermediul paginilor web sau prin internet,
publicitate prin corespondență, compilare de
liste de corespondență directă, compilare de
liste de adrese, publicitate directă prin poştă,
marketing prin intermediul poștei, întocmire
de liste de adrese, întocmire de liste de
expediere pentru servicii de publicitate prin
poșta directă, marketing direct, marketing prin
intermediul unor baze de date, telemarketing,
analize şi rapoarte statistice, gestionare de
fişiere informatice, servicii de informare (afaceri),
servicii de consultanță în afaceri în domeniul
comerțului electronic, servicii prestate de agenții
de publicitate și marketing, respectiv, crearea,
dezvoltarea și răspândirea materialelor de
publicitate și promoționale prin intermediul poștei
directe, a ziarelor, a televiziunii, a dispozitivelor
mobile, prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, site-uri web, rețele de socializare
pe internet și a altor mijloace interactive, servicii
de cercetare și informare referitoare la cele
menționate mai sus, servicii de creație de
materiale publicitare și promoționale, creare,

cercetare, dezvoltare și implementare de mărci,
brand-uri, sloganuri, modele de corespondență
și comunicare comercială, sigle, cercetare în
domeniul publicității, servicii de post producție
pentru publicitate.
38. Furnizarea de pagini web personale
online, camere de chat și panouri electronice
pentru buletine informative pentru transmiterea
și răspândirea de mesaje între utilizatori,
transmisie/trimitere de știri și informații
referitoare la divertisment, celebrități, filme,
televiziune, muzică, sport, fotografie, educație,
politica și evenimente, produse și servicii
promoționale, transmisie de sunete şi/sau
imagini, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, transmisie de mesaje
şi/sau imagini asistată de calculator, mesaje
electronice, poştă electronică, transmitere de
mesaje, transmiterea și răspândirea de informații
și date prin intermediul rețelelor de calculatoare,
televiziune și internet, furnizarea de acces la
baze de date pe internet în scopuri de construire,
dezvoltare și menținere de rețele de contacte
în sectorul privat, furnizarea de acces la o
pagină de web personală, la o cameră de
chat, la un panou pentru buletine informative
sau la un serviciu de discuții, transmitere de
materiale audio şi video prin internet, servicii
electronice online pentru furnizarea unei legături
de comunicații la rețele interactive mondiale
pentru transferul și transmisia de imagini,
muzică, jocuri, date și informații, furnizare de
acces la pagini web ale terților, printr-o rețea
de comunicații mondială, furnizare de acces la
baze de date computerizate, reclame și siteuri web ale altor persoane din diferite domenii
prin intermediul unei rețele de comunicații
mondiale, servicii de telecomunicații, şi anume,
transmisie electronica de date, mesaje, imagini,
și documente prin terminale de calculator, servicii
de telecomunicații, şi anume, transmisia și
interogarea de date, imagini și fișiere digitale
prin reţele informatice, prin reţele fără fir, şi prin
internet, servicii de telecomunicații, şi anume,
servere de transmisie de reclame şi comunicaţii
pentru publicitate media în reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de comunicaţii sub
forma transmisiei de voce, video, e-mail şi date
într-un mediu virtual online, furnizarea accesului
multiplu la o rețea globală de calculatoare,
servicii de mesagerie electronică instantanee
prin reţele informatice şi prin rețele globale de
comunicații, furnizare de camere de chat online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de facilități on-line pentru
interacțiune în timp real cu alţi utilizatori, cu
privire la subiecte de interes general.
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41. Servicii de producție audio, video şi de

post producție pentru industria publicitară,
cinematografică, video, radio şi televiziune,
înregistrări muzicale, editarea sunetelor,
suprapunere de dialoguri, muzică, efecte sonore,
dialoguri și narațiuni, înlocuirea automată a
dialogurilor, înregistrarea în direct de efecte
sonore, post-producție audio, redare audio,
luping/dublare și înregistrare în limbi străine,
post-producție video, post-producție audio,
adăugarea de efecte vizuale și de grafică
la benzi video, benzi audio, medii digitale
si filme, procesarea, editarea, modificarea,
refacerea, convertirea și reformatarea de filme,
medii digitale și benzi audio, editare de filme,
medii digitale și benzi video, procesare de
cd-uri, dvd-uri și medii electronice, producție
de efecte speciale pentru reclame, filme şi
televiziune, servicii de exploatare a filmelor
şi animației, şi anume servicii de producție
de animație şi de filme pentru reclame,
filme şi televiziune, închirierea de echipament
utilizat pentru producția de filme, medii digitale
și benzi video, cât și pentru lucrări de
post-producție, consultanță referitoare la cele
menționate anterior, divertisment, educaţie,
instruire, formare şi pregătire profesională,
divertisment, educaţie şi învăţământ prin
sau în legătură cu radioul şi televiziunea,
producție, prezentare, distribuție, difuzare
simultană, distribuire în rețea și închiriere de
programe de radio și televiziune incluzând
materiale publicitare, divertisment interactiv,
înregistrări de filme, video și sonore, discuri
compacte interactive și cd-rom-uri, producție
şi închiriere de materiale educaționale şi de
pregătire, servicii de editare, furnizarea de
publicații electronice on-line, muzică digitală și
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
organizare, producție și prezentare de
spectacole, concursuri cu premii, concursuri,
concerte și evenimente, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de instruire în
domeniul afacerilor, organizare și coordonare de
competiții, organizare de evenimente educative,
prezentare, pregătire, editare şi producție de
programe cinematografice, de televiziune, de
filme digitale şi de lung metraj, de radio şi
de televiziune, publicare de jocuri informatice
şi jocuri video şi software pentru jocuri
informatice şi jocuri video, publicare de software
de divertisment şi/sau educaţional, furnizare
online de publicații electronice ce nu pot fi
descărcate, producție şi furnizare în legătură cu
următoarele domenii: programe de televiziune,
spectacole tv, filme, materiale video si dvduri, cursuri, seminare, ateliere, şi seminare web
nedescărcabile.

42. Cercetare în domeniul designului, servicii de
ilustrare (design), servicii de design industrial
și comercial, servicii de proiectare, cercetare
și proiectare de produse noi, proiectare,
desen şi întocmirea documentației, toate pentru
compilarea paginilor web pe internet, servicii
de proiectare și implementare de site-uri web
în rețea, panouri publicitare, aplicații software
pentru comerț electronic și sisteme de rețele de
calculator pentru tehnologia informației pentru
terți, proiectare de site-uri web, proiectare de
grafică video asistată de calculator, servicii
de creare, editare şi actualizare a conținutului
site-urilor web, servicii de stocare de date
și informații online pe internet, stocare de
media digitală, fotografii, film, înregistrări video,
coloane sonore, e-mailuri, spaţiu de stocare pe
internet, stocare de fişiere la distanţă, stocare
securizată pe internet, stocare securizată
de media digitală, fotografii, film, înregistrări
video, coloane sonore, e-mailuri, proiectare şi
design de materiale publicitare, stocarea datelor
electronice sub formă de arhive electronice,
servicii de informare, consultanță și consiliere cu
privire la serviciile menționate mai sus.
───────
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CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.
ALUNIȘ, NR. 13, SAT SOHODOL,
JUD. BRAŞOV, COM. BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA
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M 2022 08063
08/11/2022
PARUNIV SRL, SOS.
PANTELIMON, NR. 328, BL. 5,
SC. C, ET. 1, AP. 82, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PARUNIV
(531)

Veverița Mița
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
03.05.03
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 268
C), maro (Pantone 148C), portocaliu
(Pantone 1495 C), negru (Pantone
Neutral Black), galben (Pantone Yellow)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calculatoare
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile.,
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servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare.
───────

39. Transport,

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08064
08/11/2022
CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.
ALUNIȘ, NR. 13, SAT SOHODOL,
JUD. BRAŞOV, COM. BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08066
08/11/2022
MEDILOGIC CHEMICAL CENTER
SRL, B-DUL DECEBAL NR. 14,
BL. S6, SC. 2, AP. 32, INTERFON
32, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Relaxing Baby

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

Motanul Zorro

(740)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 03.01.06
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Neutral Black), alb (Pantone White
000 C), verde (Pantone 2265 C), roz
(Pantone 702 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(540)

M 2022 08067
08/11/2022
YEVHEN FELDMAN, STR.
ZANKOVETSKA, 5/2, KIEV, 01001,
UCRAINA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Skillab skills matter
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
marketing digital, marketing promoțional, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, abonament
la un pachet media de informații, organizare
de abonamente la ziare electronice, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate pentru terți, abonament la un canal
de televiziune, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, servicii de
consultanță în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire), consultanță
în marketing, consultanță în management,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță în marketing comercial, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si carton,
cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitari imprimate, publicatii periodice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, cărți, materiale
educative tipărite sau digitale, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
adezivi, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, servicii
de magazine de vânzare cu amănuntul și servicii
de magazine on-line în domeniul materialelor
și cursurilor educaționale și de instruire,
servicii de consiliere referitoare la infiintarea si
managementul afacerilor in domeniul cursurilor

educationale si academice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la cursuri
educaționale și materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, furnizare
de informații privind managementul afacerilor,
servicii de analiză în managementul afacerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale înregistrate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și
reviste, publicare multimedia de cărți, împrumut
de cărți și publicații periodice, organizare
de conferințe, expoziții cu scop cultural sau
educațional și concursuri, producție audio, video
și multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
consiliere în carieră (educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de formare profesională, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de cursuri de pregătire în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
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coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, organizarea de furnizare de cursuri de
formare profesională, organizarea de cursuri
educative în domeniul finanțelor, organizarea
de organizarea de cursuri de pregătire în
domeniul managementului, cursuri de pregătire
în domeniul asistenței către clienți, seminare,
organizare de seminare de instruire, servicii
de videotecă, producție de materiale video,
furnizarea de instruire online, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de bibliotecă
electronică, furnizare de cursuri educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale asistate pe calculator, producție
de filme în scopuri educaționale, închiriere
de materiale educative înregistrate, productie
de podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, difuzare de materiale
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare de
materiale educative, servicii educative pentru
adulți, coaching sportiv, coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație vocațională pentru tineri, servicii de
educație juridică, producție audio și video și
fotografie, producție de înregistrări educative
audio și video, cursuri de limbi străine, predarea
de limbi străine, organizare de cursuri de
limbi străine, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii didactice cu privire la limbi
străine, servicii de învățământ referitoare la
limbi străine, servicii școlare pentru predarea de
limbi străine, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul limbilor străine, servicii educaționale
pentru comunicarea metodelor de predare a
limbilor străine, servicii educaționale pentru
copii, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, servicii educative pentru
adulți, ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, îndrumare (instruire), cursuri
de limbi străine pentru copii, cursuri limbi străine
pentru adulți, furnizarea de servicii educaționale

prin intermediul unui site web, publicare și
furnizare on-line de materiale de instruire,
educaționale și de predare, cursuri și informații,
servicii de platforme educaționale, educație și
formare profesională pentru adulți, publicare de
materiale didactice, mentorat educațional pentru
copii de vârstă școlară, servicii de bibliotecă,
servicii educative și de instruire, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, furnizarea de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de bibliotecă electronică, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, furnizare de
cursuri de formare profesională.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08068
08/11/2022
ION C. MARIAN - IULIAN
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
SAT AMĂRĂȘTII DE JOS NR. 882,
JUD. DOLJ, COMUNA AMĂRĂȘTII
DE JOS, 207020, DOLJ, ROMANIA

GABISOL Ulei de floarea
soarelui 100% natural
(531)

Clasificare Viena:
01.03.01; 01.03.16; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#4880c1), galben (HEX #edd21d),
portocaliu (HEX #e5a125), alb (HEX
#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08069
08/11/2022
EDELWEISS MEDIAS
ACCOMODATION SRL, STR.
MOSNEI NR. 152, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, 551051, SIBIU, ROMANIA
NOWAPATENT SRL, STR. LOTRU
NR. 4, BL. 92C, AP. 1, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, 551119, SIBIU, ROMANIA

Serenity by Edelweiss

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 17.02.01; 17.02.02; 26.01.02;
26.01.04; 29.01.14
(591) Culori revendicate:violet (RAL 4003),
gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Închirierea de corturi pentru evenimente,
organizarea de nunți la corturi (mâncare și
băuturi).
───────

