OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
09/09/2022-11/09/2022

PUBLICATE ÎN DATA DE 16/09/2022
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Cereri Mărci publicate în 16/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 06223

(151)
09/09/2022

(732)
JABEDROYAL S.R.L.

(540)
JABEDROYAL

2 M 2022 06256

09/09/2022

EUSEBIU CAPRARU

BOMENTE

3 M 2022 06260

09/09/2022

IULIANA CAZACU

FUN SLICE

4 M 2022 06262

09/09/2022

ENE ALEXANDRU-BOGDAN

BEEPOTENT

5 M 2022 06263

09/09/2022

REAL CREDIT & LEASE IFN SA GAUDI

6 M 2022 06264

09/09/2022

SOLANO REFRESH SRL

SOLANO REFRESH SRL CLUJ
NAPOCA

7 M 2022 06265

09/09/2022

EDES FASHION BOUTIQUE
S.R.L.

ENIKA

8 M 2022 06266

09/09/2022

IRINA KOCIUBINSCAIA

9 M 2022 06267

09/09/2022

ASOCIATIA TELECOM
ACADEMY

Telecom Academy

10 M 2022 06268

09/09/2022

EMPERA HOME S.R.L.

empera home

11 M 2022 06269

09/09/2022

SC CREDEX PAY SRL

CredexPay

12 M 2022 06270

09/09/2022

SC CREDEX PAY SRL

Credex Pay

13 M 2022 06271

09/09/2022

SC CREDEX PAY SRL

Tot ce vrei de la banii tăi

14 M 2022 06272

09/09/2022

SC CREDEX PAY SRL

CREDEX PAY

15 M 2022 06273

09/09/2022

SC ONEPLAST SRL

WindowMAG

16 M 2022 06274

09/09/2022

VALENTIN-GIGEL CALCAN

Hanul Peștera

17 M 2022 06275

09/09/2022

CABINET INDIVIDUAL
DE AVOCAT DINU MARIA
CRISTINA

DINULAWYERS Cabinet de
Avocat si Insolventa

18 M 2022 06276

09/09/2022

RĂZVAN-LUIS COCORA

NESS BOX

19 M 2022 06277

09/09/2022

RAMONA VERONICA
PETRESCU

EduLand PREGĂTIT PENTRU
SUCCES

20 M 2022 06278

09/09/2022

LUXURY WASH SRL

deChriss Curățătorie
profesională

21 M 2022 06279

09/09/2022

ANA FOTO SRL

pozici

22 M 2022 06282

09/09/2022

VICTORIA ANDREEA URSU

UVIA

23 M 2022 06284

10/09/2022

BOGDAN GRAȚIAN URSACHI

GRINGO'S PIZZA

24 M 2022 06285

11/09/2022

FUNDAȚIA PONTICA

FUNDAȚIA PONTICA

25 M 2022 06286

11/09/2022

XOXNO NETWORK SRL

XOXNO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
26 M 2022 06287

(151)
11/09/2022

(732)
SC PRO GIS SOLUTIONS SRL

27 M 2022 06288

11/09/2022

I.I. MANDEA FILOFTEIA ELENA Elly's Fashion

28 M 2022 06289

11/09/2022

COSMIN CONSTANTIN COMSA Constantin Defense

3

Denumire
Marcă
(540)
PROSCAN SOLUTIONS
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06223
09/09/2022
JABEDROYAL S.R.L., SAT
PUFEȘTI, JUDETUL VRANCEA,
COMUNA PUFEȘTI, 627275,
VRANCEA, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

JABEDROYAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.09
(591) Culori revendicate:mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, mobilier de
baie, oglinzi (sticlă argintată), paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii de
interior pentru garderobe, accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), altare pentru familii
budiste (butsudan), arcuri sub formă de
accesorii nemetalice pentru tapițerie, articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
articole pentru organizarea hainelor, articole
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
așternuturi japoneze (mobilier), balansoare,
banchete cu rafturi, banchete pentru claviaturi

de piane electrice, banchete pentru pian, bănci
de lucru cu menghine (mobilier), mobilă și
mobilier, bancuri de lucru, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi de acoperire (nemetalice)
pentru acoperirea îmbinărilor dintre covoarele
adiacente, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe vitrine de expunere, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), etajere
pentru biblioteci, birouri, polițe pentru biblioteci,
bănci (mobile), bănci de picnic, bufeturi,
canapele (care sunt extensibile), canapele
extensibile, carcase pentru undițe de pescuit,
cartoteci (mobilier), casete pentru chei, (plăci
de chihlimbar sintetic, cârlige nemetalice pentru
mobilier, căptușeli pentru sertare, nu din metal,
cărucioare (mobilier), scaune de coafor, comode,
console nemetalice pentru polițe, corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri
de birou independente, corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, cotiere pentru mobilă, coveți
nemetalice, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
coșuri de dormit portabile pentru nou-născuți,
coșuri împletite, cuiere pentru cravate, curele
elastice (părți componente de canapele), cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru jucării
(mobilier), cutii pentru trusouri de nou-născuți
(din lemn sau plastic), dispozitive de fixare
nemetalice pentru mobilier, distribuitoare fixe
de șervețele, care nu sunt metalice, divane
cu spații de depozitare, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri cu vitrină, dulapuri cu încuietoare
(mobilier), dulapuri de haine, dulapuri de
siguranță, dulăpioare, dulapuri metalice, dulapuri
pentru articole de ceai (chadansu), ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane pentru șeminee
(mobilă), etajere de birou, etajere pentru
chiuvete, etajere pentru încălțăminte, extensii
pentru mese, fișiere (cartoteci) sub formă de
mobilier, fotolii rabatabile, glisiere pentru sertare
(nemetalice), glisoare nemetalice pentru mobilă,
grilaje din lemn, huse adaptate pentru mobilier,
huse adaptate pentru ramele de la pătuțuri de
copii, huse ajustate, din stofă, pentru mobilier,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), leagăne
pentru verandă, lăzi de cartofi (mobilier), lăzi de
depozitare, lăzi de unelte (mobilier), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, învelișuri de prindere
cu plasă din plastic pentru căptușirea rafturilor,
mânere de sertare (nemetalice), material de
căptușire din plastic pentru sertare, materiale
din plastic folosite ca muchii pentru rafturi,
mese, mese cu suport, mese de bucătărie,
mese de camping, mânere pentru mobilă,
din plastic, mânere rotunde pentru sertare
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(nemetalice), măsuțe, măsuțe de ceai, măsuțe
pentru computere, măsuțe portabile de pus în
poală, mese (mobilier), mese de masaj, mese de
picnic, mese pliante, mobilă cu pat încorporat,
mobile care se pot transforma în pat, mobile
de birou, mobilier combinat, mobilier de exterior,
mobilier de grădină, mobilier de interior, mobilier
din lemn, mobilier din oțel, mobilier încastrat,
mobilier pentru arhivare, mobilier școlar, mobilier
pentru vestiare, mobilier pentru caravane,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru saune, mobilier pentru sere, noptiere,
obloane de interior, organizatoare pentru sertare,
panou de lipire tapet (mese), panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri separatoare,
paravane despărțitoare (mobilier), paravane
(mobilier), pereți despărțitori, pergole (mobilier),
perne de protecție, nu din metal, pentru
picioare de scaun, perne pentru podea japoneze
(zabuton), perne pentru scaune, picioare de
masă, picioare de scaun, piedestaluri, polițe,
plăci frontale pentru sertare, plăci frontale
de dulapuri, platouri pentru cizme (mobilier),
pioneze nemetalice pentru tapițerie, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese de
mobilier, premergătoare pentru bebeluși, porți
de siguranță pentru uși sau scări, protecții
pentru mobilier, rafturi de depozitare, pupitre,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier)
pentru butoaie, rafturi de magazin, rafturi de
perete (structuri) din materiale nemetalice,
rafturi de perete (structuri) din metal, rafturi
din lemn (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rechizite de birou
(mobilier), rastele pentru arme, rotile, saltele
reutilizabile pentru schimbat scutece, scaune,
scaune gonflabile, scaune de birou, scaune
pliante, scrinuri, separatoare pentru sertare,
separatoare rafturi (nemetalice), sertare (piese
de mobilier), șezlonguri, stații de lucru (mobilier),
standuri pentru ziare, suporturi (mobilier) pentru
acvarii de interior, suporturi (mobilier) pentru
televizoare, suporturi de umbrele, șifoniere,
suporturi pentru chei (mobilier), suporturi pentru
flori, pentru ceremonii, suporturi pentru cărți,
suprafețe de lucru, tablouri de agățat chei,
taburete, țarcuri pentru bebeluși, unități pentru
cocktailuri (mobilier), unități pentru picnic
(mobilier), uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, uși din metal pentru mobilier, uși din
plastic pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, vitrine, vestiare (mobilă), vitrine de
prezentare (altele decât vitrinele frigorifice).

35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele
de telefonie mobila, servicii de reclama si
promotii de vanzare, inchirierea de timp
si spatiu de publicitate in mediile de
comunicare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntulsi/
sau cu ridicata, aranjarea si organizarea de
expozitii, targuri si alte evenimente similare
in scopuri comerciale, procesarea (emiterea)
electronica a facturilor utilizatorilor, publicitate,
distribuție de material publicitar, foi volante,
prospecte, imprimate, mostre de produse, afişaj,
agenţii de publicitate, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, asistenţă în
conducerea de întreprinderi industriale sau
comerciale în managementul afacerilor lor,
gestiunea afacerilor comerciale, asistenţă în
conducerea afacerilor, expertize în afaceri,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata și servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produsele din
clasa 20.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06256
09/09/2022
EUSEBIU CAPRARU, COM.
SATU MARE, NR.646, JUDEȚ
HARGHITA, COM. SATU MARE,
537026, HARGHITA, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06260
09/09/2022
IULIANA CAZACU, STR. TOAMNEI
NR. 21, BL. T, AP. 134, SAT
OSTRATU, COM. CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

BOMENTE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.10; 02.09.15;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vin
spumant, vinuri spumante, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri dulci, vinuri rozé, punci
de vin, vin pentru gătit, vin slab alcoolizat, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri de
desert, băuturi pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi aperitive pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe bază de vin.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
și servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produsele de la clasa 33.
───────

FUN SLICE
(531)

Clasificare Viena:
01.01.01; 08.07.04; 26.04.02; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, amestecuri de pizza, sosuri
(condimente), sosuri pentru pizza.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, servicii de
catering, servicii de mâncare la pachet (takeaway).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06262
09/09/2022
ENE ALEXANDRU-BOGDAN,
SOS. VESTULUI NR. 20,
BL.101, SC.A, AP. 10, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA
DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP.
55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06263
09/09/2022
REAL CREDIT & LEASE IFN SA,
STR STANJENEILOR, NR. 6, CAM
3, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

BEEPOTENT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice si medicale pe baza
de produse apicole, preparate medicale pentru
imbunatatirea activitatii sexuale, substanțe și
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale pe baza de produse apicole,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
dietetice cu efect cosmetic pe baza de
produse apicole, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale pe baza
de produse apicole, suplimente nutritive,
suplimente dietetice pe bază de polen,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, lăptișor de
matcă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de lăptișor de matcă, lubrifianți
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, produse de uz medical sub formă
de pastile, tablete, capsule, lichide, creme,
tincturi, gumă de mestecat, spray-uri pentru gât,
balsamuri, toate acestea pe baza de produse
apicole, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu lăptișor de
matca, suplimente alimentare cu polen.
30. Miere, produse pe baza de miere respectiv:
produse de cofetarie care contin miere, produse
de patiserie care contin miere, alimente
preparate din miere, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), bomboane nemedicinale
pe baza de miere, produse tartinabile dulci,
propolis / clei de albine, nu de uz medical, lăptișor
de matca, nu de uz medical, produse pe baza
de propolis, nu de uz medical, îndulcitori naturali,
dulciuri pe baza de miere, cereale pe baza de
miere pentru consum uman.
───────

GAUDI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.06; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06264
09/09/2022
SOLANO REFRESH SRL, STR.
BORHANCIULUI 74B, AP 2, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

SOLANO REFRESH
SRL CLUJ NAPOCA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06265
09/09/2022
EDES FASHION BOUTIQUE
S.R.L., STR. OITUZ NR. 16, BL
J16, SC. C, ET. 2, AP. 9, JUD.
ARGEȘ, 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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06266
09/09/2022
IRINA KOCIUBINSCAIA,
SOSEAUA BUCUREȘTI NORD
NR.10B, BLOC.B2, SC.B, ET.6,
AP.516, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

ENIKA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții
(îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de
purtat la gât, baticuri de pus pe cap, bentițe
pentru cap, bentițe de protecție pentru urechi,
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
mănuși.
───────

(531)

Clasificare Viena:
24.17.15; 01.01.20; 26.01.01; 26.11.25;
26.03.04; 02.01.22; 17.01.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Prezervative
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06267
09/09/2022
ASOCIATIA TELECOM ACADEMY,
STR. THEODOR PALLADY 31,
BL. N3B, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 032257, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06268
09/09/2022
EMPERA HOME S.R.L., STR.
REVOLUȚIEI NR.121, CAMERA
4, SAT PITEASCA, JUD. ILFOV,
COMUNA GĂNEASA, ILFOV,
ROMANIA
VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUD. CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

Telecom Academy
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.03.03;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#106D7E)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport.
───────

empera home
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Mochetă (perdele), perdele dantelate,
perdele plisate, perdele din plasă, perdele pentru
duș, căptușeli pentru perdele, perdele pentru
ușă, draperii (perdele groase), perdele din vinil,
țesături pentru perdele, perdele din materiale
textile, perdele și draperii confecționate,
materiale textile pentru perdele, perdele din
materiale plastice, perdele din material plastic,
drapaj sub formă de perdele, perdele și perdele
de dantelă din materiale textile sau plastic,
perdele scurte din material textil, perdele mici
confecționate din materiale textile, perdele de
duș din material plastic, materiale pentru perdele
ca articole textile, perdele din plastic pentru
cabine de duș, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, perdele și draperii de
interior și exterior, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, muselină (țesătură
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din bumbac sau mătase pentru perdele),
perdele de duș din materiale textile sau din
materiale plastice, mochetă (țesături), materiale
textile, materiale textile căptușite, materiale
textile impermeabile, materiale textile (produse),
materiale textile cauciucate, materiale textile din
poliester, cuverturi din materiale textile, materiale
textile pentru mobilier, materiale textile pentru
casă, tapet din materiale textile, prosoape din
materiale textile, materiale textile confecționate
din materiale sintetice, materiale textile pentru
lenjerie, materiale textile decorative drapate,
materiale textile pentru dormitor, materiale
textile pentru baie, materiale textile la bucată,
materiale textile pentru tapițerii, materiale
textile confecționate din satin, materiale textile
confecționate din catifea, materiale textile pentru
decorare interioară.
27. Covoare, carpete și preșuri, covoare și
mochete (textile), covoare din piese combinate,
covoare de lână lucrate manual, materiale
de bază pentru covoare, întărituri de bază
pentru covoare, material antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor, covoare care
acoperă doar o parte din podea, covoare pentru
hol, covoare pentru ușă, covoare antiglisante,
materiale de covoare și covoare, întăritură pentru
covoare, covoare pentru duș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perdele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu perdele,servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
covoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu covoare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala, publicitate online,
servicii de comenzi de cumpărare online,
servicii de comenzi de cumpărare online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin

intermediul shop-urilor online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)
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PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
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CredexPay

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
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acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
țigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru

verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curățare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacționate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenții personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
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(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneți decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate științifice, diafragme
(fotografie), mașini de dictare (dictating
machines), aparate de difracție (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, stații
meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,

partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăți pentru scafandri, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
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cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (Ied):
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane

meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pickup/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
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costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția
tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii

(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase
sau
mecanice,
fluiere
de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice),
sonare,
suporturi
de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
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transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluși, casete
video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile

de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduribascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasa 09, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
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
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la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, 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, comerț
online cu produse din clasa 09, 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
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
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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 CV-uri
pentru terți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (rfp), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate/finanțare pentru achiziția
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viață, împrumuturi( finanțare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri

mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
broken de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri/agenți de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii
de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar/custode.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
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,
computerizare în nori (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 (site-uri 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.
───────
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(740)
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Credex Pay

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
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software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
țigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle

gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curățare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
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(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacționate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenții personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneți decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate științifice, diafragme
(fotografie), mașini de dictare (dictating
machines), aparate de difracție (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, stații
meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,

aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăți pentru scafandri, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
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pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (Ied):
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice

unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pickup/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/09/2022-11/09/2022

media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția
tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive

și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase
sau
mecanice,
fluiere
de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice),
sonare,
suporturi
de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
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lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități flash usb,

manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluși, casete
video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduribascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasa 09, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
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
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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 independente, 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, comerț
online cu produse din clasa 09, 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
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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/09/2022-11/09/2022

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 CV-uri
pentru terți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (rfp), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate/finanțare pentru achiziția

prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viață, împrumuturi( finanțare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
broken de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri/agenți de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii
de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar/custode.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
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,
computerizare în nori (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
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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,
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 (site-uri 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06271
09/09/2022
SC CREDEX PAY SRL, ȘOS.
BUCUREȘTI-NORD NR. 10, ET. 8,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CORP 011, CAMERA "PROGRES",
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

Tot ce vrei de la banii tăi
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
țigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru

baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curățare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
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descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacționate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenții personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneți decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate științifice, diafragme
(fotografie), mașini de dictare (dictating
machines), aparate de difracție (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, stații
meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru

fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
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galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăți pentru scafandri, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente

topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (Ied):
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
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optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pickup/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția

tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase
sau
mecanice,
fluiere
de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
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clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice),
sonare,
suporturi
de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare

automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluși, casete
video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduribascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasa 09, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
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de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
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 independente, 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, comerț
online cu produse din clasa 09, 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
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în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
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 CV-uri
pentru terți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de

informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (rfp), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate/finanțare pentru achiziția
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viață, împrumuturi( finanțare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
broken de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri/agenți de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii
de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar/custode.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
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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,
computerizare în nori (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,
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 (site-uri 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.
───────
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M 2022 06272
09/09/2022
SC CREDEX PAY SRL, ȘOS.
BUCUREȘTI-NORD NR. 10, ET. 8,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CORP 011, CAMERA "PROGRES",
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

CREDEX PAY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.09; 29.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,

dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
țigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/09/2022-11/09/2022

(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curățare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacționate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament

de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenții personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneți decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate științifice, diafragme
(fotografie), mașini de dictare (dictating
machines), aparate de difracție (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, stații
meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
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electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze pentru
furtunurile de stins incendiile, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (detectoare), celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil/
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, aparate
de satinare pentru tipăriturile fotografice,
centuri cu greutăți pentru scafandri, căști
pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,

dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (Ied):
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneți, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
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fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pickup/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru

utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția
tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
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manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase
sau
mecanice,
fluiere
de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice),
sonare,
suporturi
de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare

de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluși, casete
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video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduribascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasa 09, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
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 independente, 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
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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, comerț
online cu produse din clasa 09, 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
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 CV-uri
pentru terți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (rfp), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate/finanțare pentru achiziția
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/09/2022-11/09/2022

cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viață, împrumuturi( finanțare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
broken de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri/agenți de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii
de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar/custode.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
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,
computerizare în nori (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,
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 (site-uri 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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06273
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SC ONEPLAST SRL, STR. UZINEI
NR.65, JUD. VÂLCEA, BABENI,
245100, VALCEA, ROMANIA

WindowMAG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06274
09/09/2022
VALENTIN-GIGEL CALCAN,
STR. CÎMPUL PIPERA, NR. 69A,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Hanul Peștera

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, închiriere
de case de vacanță, servicii de alimentație
publică, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, hoteluri, servicii oferite de hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06275
09/09/2022
CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT DINU MARIA CRISTINA,
BULEVARDUL NICOLAE
GRIGORESCU, NR. 59, BL. PM2,
SC A, ET 1, AP 22, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030447, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06276
09/09/2022
RĂZVAN-LUIS COCORA, STR.
MIHAI VITEAZU, NR. 28, JUDET
CARAS SEVERIN, ORAVIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

DINULAWYERS Cabinet
de Avocat si Insolventa
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.02;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu (HEX#820101),
alb (#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.
───────

NESS BOX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii oferite de
snack-baruri, servicii oferite del ocaluri tip
snack-bar, servicii ale barurilor, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în baruri, furnizare de alimente, produse
de patiserie și băuturi în baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servire
de alimente, produse de patiserie și băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
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servicii de restaurant și bar, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06277
09/09/2022
RAMONA VERONICA PETRESCU,
STR. UNIRII, NR. 7, BL 7, SC.
2, ET. 1, AP. 14, JUDET GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STRADA
CALARASILOR, NR 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, 1, ROMANIA

41. Educație și instruire, servicii specifice școlilor
(educație), servicii de educație, instruire și
divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06278
09/09/2022
LUXURY WASH SRL, STR.
PARCULUI, NR. 2, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU, NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

deChriss Curățătorie
profesională
(531)

EduLand PREGĂTIT
PENTRU SUCCES
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.05;
20.07.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii oferite de spălătorie de rufe/
curățătorie profesională, spălare, spălarea
rufelor, spălarea lenjeriei, spălarea țesăturilor,
dezinfectare, curăţarea uscată, curățare
chimică, curățarea materialelor textile, curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, curățarea articolelor
de încălțăminte, curățarea covoarelor și
carpetelor, călcarea lenjeriei, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, întreţinerea articolelor din
piele, curăţare şi reparare, întreţinerea blănurilor,
curăţare şi reparare, recondiționarea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, repararea
articolelor
de
îmbrăcăminte,
furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, furnizarea de
instalații de spălătorii de rufe pentru spălare
și uscare, închirierea maşinilor de spălat
rufe, închirierea maşinilor de curăţare, servicii
de menaj (servicii de curațenie), curăţarea
geamurilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06279
09/09/2022
ANA FOTO SRL, STR HUEDIN,
11 A, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

reproduceri fotografice, servicii de căutare în
fototeci, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, închirieri de
aparate de fotografiat.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06282
09/09/2022
VICTORIA ANDREEA URSU, STR.
MIHAI EMINESCU, NR. 4A, JUD.
NEAMŢ, TÂRGU NEAMŢ, 615200,
NEAMȚ, ROMANIA

pozici
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.05.06;
02.05.08; 02.05.23; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 7541
C), verde (Pantone 7474 C), albastru
(Pantone 303 C), roz (Pantone680 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educatie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activitati sportive si culturare,
cursuri de formare, servicii educative si de
instruire, fotografie, fotoreportaje, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii educative în arta fotografică,
servicii educative în arta developării fotografice,
instruire în utilizarea echipamentului fotografic,
demonstrații de echipamente fotografice (cu
scop didactic), servicii educative în arta fototipiei,
instruire în fotografie, fotografii aeriene, editare
de fotografii, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, servicii de fotografiere din drone,
compoziții fotografice pentru terți, editare de
filme (fotografice), servicii de fotografie de nuntă,
producție audio și video și fotografie, publicarea
de fotografii, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii de fototecă, închiriere de

UVIA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.06
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2738)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
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24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de

casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06285
11/09/2022
FUNDAȚIA PONTICA, STR. SG.
NICOLAE GRINDEANU, NR. 66,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANȚA,
900063, CONSTANȚA, ROMANIA

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06284
10/09/2022
BOGDAN GRAȚIAN URSACHI,
STR. AVRAM IANCU, NR. 5, JUD.
SIBIU, MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

GRINGO'S PIZZA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.03; 26.11.02; 02.01.11; 08.07.04
(591) Culori revendicate:roşu (HEX #e80000,
#ec171e), galben (HEX #ffee00),
albastru, verde, maro, bej, alb, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii oferite de pizzerii.
───────

FUNDAȚIA PONTICA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Reviste electronice, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste.
14. Brățări de încheietură (în scopuri de
binefacere).
16. Tipărituri, fotografii, reviste generaliste,
reviste (publicații periodice), reviste de muzică,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, programe pentru diferite evenimente,
tichete de intrare tipărite pentru evenimente, cărți
poștale pentru a scrie scurte mesaje sociale.
35. Publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale.
36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, organizare
de colecte de binefacere (pentru terți),
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere, colecte de fonduri
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de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, servicii de colectare de fonduri de
binefacere pentru copiii defavorizați, colectarea
de fonduri de binefacere prin vânzarea
de timbre de caritate, servicii referitoare
la carduri de reduceri furnizate tinerilor în
scopuri culturale, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de arte vizuale,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment.
37. Ridicare de construcții temporare pentru
evenimente în aer liber.
38. Transmisie de evenimente de sporturi
electronice.
39. Distribuirea revistelor, livrare, expediere
și distribuție de ziare și reviste, servicii de
binefacere, și anume furnizarea de transport
pentru persoane în vârstă și persoane cu
handicap, servicii de binefacere, respectiv
asigurarea transportului, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale (transport).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, publicare de reviste,
publicare de reviste electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de cărți și
reviste, publicare de reviste și cărți, publicare
de reviste pe internet, servicii de publicare de
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare online de cărți și reviste electronice, servicii
culturale, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente recreative,
producție de evenimente sportive, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
de evenimente de recreere, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente în scopuri culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente sportive și culturale

comunitare, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
servicii de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, activități
culturale, furnizare de activități culturale,
activități sportive și culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de activități
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizare de demonstrații în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de competiții în scopuri culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
42. Cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale.
43. Furnizare de centre comunitare pentru
adunări și întâlniri sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06286
11/09/2022
XOXNO NETWORK SRL,
BD. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 7A, CORP
A, ET. 10, AP. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06287
11/09/2022
SC PRO GIS SOLUTIONS SRL,
STR. CÂMPULUI, NR. 115, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400656,
CLUJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

PROSCAN SOLUTIONS
(531)

XOXNO
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2D88DE, #6060CF), turcoaz (HEX
#24B8C9), verde (HEX #53C59E,
#B4DC43, #CBE716), galben (HEX
#FCF000, #25C872, #44A57F), gri
(HEX #6E768E), mov (HEX #8E519B,
#B21CB7, #8D3DC1), roz (HEX
#B323A4), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
───────

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03; 26.11.13;
26.11.14
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, portocaliu , roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu activități de
inginerie în proiectarea mașinilor, materialelor,
instrumentelor, structurilor, proceselor și
sistemelor și activități de consultanță pentru
realizarea de proiecte privind ingineria civilă,
hidraulică și de trafic, precum şi activități
de supraveghere geodezică, a terenurilor și
delimitărilor, cartografie, toate aceste servicii
în legătură cu scanare laser tridimensională
(3d) şi fotogrammetrie pentru: topografie,
construcții, industrie, petrochimie, instalații și
utilități edilitare, arheologie, obiecte de artă, de
importanță culturală sau de cult, arhitectură,
peisagistică, restaurare și design
interior/exterior, publicitate imobiliară, evaluări
imobiliare și asigurări, cinematografie, riscuri
naturale, silvicultură și monitorizarea factorilor
de mediu, exploatații de suprafață și subterane,
arii naturale și monumente alenaturii, siguranță
publică, vânzări, diferite prezentări.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06288
11/09/2022
I.I. MANDEA FILOFTEIA ELENA,
STR. PIATA ARMELOR, NR. 9,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550194, SIBIU,
ROMANIA

Elly's Fashion

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06289
11/09/2022
COSMIN CONSTANTIN COMSA,
STR. JANDARMERIEI, NR. 14,
BUCUREŞTI, 013894, ROMANIA

Constantin Defense

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
13. Arme și muniție, substanțe explozive și
dispozitive, altele decât armele.
───────

