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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în iulie 2019).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1,6

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi     

  Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele  Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia
DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria
EA - OrganizaÛia Euroasiatic|

  a Brevetului (EAPO)1,6

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1,6,7

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia
EU -UniuneaEuropeana 7

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)6

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4,6

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1,6

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia
RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|

SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena, Ascension

  si Tristan da Cuhna
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Republica Araba  Siriana
SZ - Eswatini

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

  Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4,6

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1,6

XU - Uniunea Internationala pentru 
 Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1,6

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1 OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor)  În cazul Oficiului
European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete

2 Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea
ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele

3 În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile active ale Standardului ST 3: “DD”
pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania; “DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie
1990, a constituit Republica Democrat| Germania

4 Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale, înregistrate la orice Oficiu receptor,
membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor  În aceast| privinÛ|, referirea
se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST 9 Õi ST 80  Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în
cadrul Acordului de la Madrid Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor  Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale, în cadrul
PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT

5  Nume provizoriu
6  Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia
7  Codurile de dou| litere „EP”, „EM” Õi „QZ” trebuie folosite pentru a indica Oficiul corespunz|tor definit în acest Standard, în timp ce codul „EU” trebuie folosit pentru a indica alte instituÛii

ale Uniunii Europene  În plus, codurile trebuie folosite în urm|toarele situaÛii:
„EP” pentru documente Õi informaÛii legate de brevete administrate de Oficiul European de Brevete (OEB);
„EM” pentru documente Õi informaÛii legate de M|rci din Uniunea European| Õi Desene Õi Modele Industriale din Uniunea European|, administrate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO), Õi pentru desemnarea Uniunii Europene în Sistemele Madrid Õi Haga;
„QZ” pentru documente Õi informaÛii legate de Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de Plante (CPVO); Õi
„EU” pentru documente Õi informaÛii legate de alte drepturi aplicabile în Uniunea European| care nu sunt acoperite de codurile „EP”, „EM” Õi „QZ”, cum ar fi autorizaÛiile de comercializare
aprobate de AgenÛia European| pentru Medicamente sau indicaÛii geografice protejate de legislaÛia UE



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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(210) M 2021 06948
(151) 27/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

(540)

Nutrabiotics

(210) M 2021 07917
(151) 04/11/2021
(732) BIANCA DANIELA FĂGĂDAR-

(540)

BB CAKES

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1014148/17.05.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”CAKES”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.02; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), prajituri,
produse patiserie, produse cofetarie.

───────

MARCONESCU, 
STR. LUCIANBLAGA NR. 1 AP. 16,

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Băuturi non alcoolice, toate aceste produse
conţin probiotice.

30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, chipsuri (produse din
cereale), toate aceste produse conţin probiotice.

29.  Băuturi pe bază de iaurt, băuturi pe bază
de lapte, jeleuri, toate aceste produse conţin
probiotice.

5.  Substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale și veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente proteice.

───────

JUDETULTIMIS, TIMISOARA, 
307160, TIMIȘ,ROMANIA

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR. 24, JUDETUL GALATI,
800001, GALAȚI,ROMANIA
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(540)

MEREUAVANTAJOS dm

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.11;
26.01.03

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

3. Produse de drogherie, abrazivi, aerosoli
pentru improspatarea si curatarea pielii,
agenți de clătire pentru rufe, alifii de uz
cosmetic, alifii, unguente (nemedicinale), apă
de colonie, apă de gura, apă de parfum,
apă de toaletă, articole de parfumerie și
odorizante, preparate cosmetice pentru baie,
balsamuri (nemedicinale), cosmetice, cosmetice
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cremă cosmetică pentru piele,
creme de ras, creme de corp (nemedicinale),
creme de baie (nemedicinale), creme cu
protecție solară, creme depilatoare, creme
hidratante, deodorante și antiperspirante, creme
pe bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
farduri, geluri cu săpun, geluri de baie, lapte de
corp, odorizante de casă, loțiuni nemedicinale,
paste de dinți, parfumuri, preparate pentru
baie, preparate pentru aromaterapie, preparate
pentru curățare și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, preparate pentru îngrijirea

pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, preparate pentru spălare,
produse cosmetice, produse hidratante, produse
exfoliante, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri și geluri, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.
5. Adezivi de uz dentar și stomatologic,
alimente pentru bebeluși, alifii medicinale,
analgezice, antioxidanți, antiseptice, băuturi
de uz medical, bandaje adezive, articole
absorbante pentru igiena personală, ape de
gură, calmante, capsule de tuse, capsule
decongestionante, creme medicinale, comprese,
dezinfectanți și antiseptice, digestive, diuretice,
fibre dietetice, geluri antibacteriene, geluri
antiinflamatoare, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, lubrifianți igienici, medicamente,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
plasturi, preparate farmaceutice, preparate
dermatologice, preparate medicale, preparate
multivitaminice, preparate oftalmologice,
preparate și articole sanitare, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, remedii naturale
și farmaceutice, scutece de hârtie, scutece
de pânză, scutece de unică folosință,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
si preparate dietetice, suplimente nutritive,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente medicinale.
29. Oleaginoase, arahide, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lapte, chipsuri de
legume, chipsuri din fructe, coji de fructe, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
deserturi pe bază de fructe, deserturi pe bază
de lapte artificial, fructe uscate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte de
migdale, lapte de soia, lapte praf de cocos,
lapte praf de soia, produse lactate și înlocuitori,
produse din fructe uscate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Alimente pe bază de cacao, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman,
alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, arome alimentare, biscuiți, băuturi din
cafea, băuturi din ceai nemedicinale, batoane
dulci, batoane energetice pe bază de cereale,
batoane pe bază de grâu, batoane de cereale
și batoane energizante, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, bomboane, biscuiți
sărați, cacao, cereale, ceai, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, ciocolată, condimente,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, deserturi cu musli, deserturi pe
bază de ciocolată, dulciuri din ciocolată, dulciuri

(210) M 2021 08301
(151) 18/11/2021
(732) DM DROGERIE MARKT, 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII, 
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, 
APT. 6,SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA

STR. CREMONA, NR.2, 
JUDET TIMIS,TIMISOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  ros,  alb,  albastru,
galben
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gumate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
ovăz, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de porumb,
glazuri dulci și umpluturi, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, jeleuri,
müsli, porridge, prăjituri, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), șerbeturi
și sorbete, siropuri și melasă, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri și umpluturi dulci,produse
apicole,respectiv miere, miere Manuka, propolis
de uz alimentar, miere cu plante aromatice,
laptisor de matca, produse din si pe baza de
miere, snack-uri dulci și sărate, din cereale sau
fructe.
35. Campanii publicitare de informare,
campanii publicitare online și offline de
prezentare a produselor și ofertelor,
campanii de responsabilizare, conștientizare și
sustenabilitate, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de retail online
și offline prin intermediul rețelei de magazine,
servicii de prezentare a produselor online prin
intermediul website-ului și a aplicațiilor de
vânzare online, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
cosmetice, produse de igienă, produse de
îngrijire personală, produse de curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie.

───────

(540)

e-garduri.ro GARDURI
DIN ALUMINIU

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06;
07.01.24

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

6. Garduri metalice, garduri metalice pentru
morminte, aluminiu, sârmă din aluminiu, folie
de aluminiu, stâlpi metalici de gard, balamale
metalice, uşi batante din metal, plăci de ancorare
metalice / plăci de fundaţie metalice, plăci de
blindaj metalice, uşi blindate, metalice / uşi
armate, metalice, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, bare pentru balustradele
metalice, legături metalice, bolţuri metalice,
bolţuri, plate metalice, colţare metalice pentru
construcţii, aliaje de sudură, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, oţel turnat, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice /
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, mânere
metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi,

(210) M 2021 08403
(151) 23/11/2021
(732) TERMOCOLOR SRL,

B-DUL. POITIERS, NR. 14, 
INCINTAMELCRET, 
JUDETUL IASI, IAȘI, 
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
IONCREANGA NR. 106, BL C1, 
ET. 4, AP.3, CAM 2, JUDETUL IASI, 
IAȘI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde 
(Hex#007839), mov (Hex #887ba0)
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zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare de
uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din metal /
rame de uşi din metal, fitinguri metalice pentru
uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice,
bare de metal trase la rece si lustruite, umpluturi
din metal, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, porţi metalice,
grătare metalice / grilaje metalice, lambriuri
metalice, sârmă din metal comun, tesătură
metalică/ pânză metalică.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistenţă, administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii

corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, intocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────
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(210) M 2021 08801
(151) 09/12/2021
(732) ASOCIATIA SCOALA

(540)

ASOCIAȚIA ȘCOALA
ARDELEANĂ DE EDITARE
SI PROMOVARE A CĂRȚII
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1012652/03.05.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

”ASOCIAȚIA ȘCOALA ARDELEANĂ DE
EDITARE SI PROMOVARE A CĂRȚII”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 02.01.03;
20.07.01; 26.02.01

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, cărți, cărți manuscrise,
cărți documentare, ambalaje pentru cărți din
hârtie, carton sau plastic, coperți de carte,
cărți de desen, publicații periodice, ziare,
reviste, manuale tipărite, manuale didactice, cărți
şcolare, cărți educative.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru carti, reviste,

cd-uri, jocuri, jucarii, regruparea în avantajul
terţilor a cartilor, revistelor, cd-urilor, jocurilor,
jucariilor (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
carti, reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la carti, reviste, cd-uri,
jocuri, jucarii, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucării, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare., servicii
publicitare pentru cărți.
41. Editare de publicații altele decat cele cu
scop publicitar, servicii de editare altele decat
cele cu scop publicitar, publicare și editare de
cărți, editare de cărți și recenzii, publicare și
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât textele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, servicii de editare
de publicații, servicii de editare computerizată,
consultanță editorială, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de cărți, publicare de manuale, elaborare de
manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
reviste și cărți, furnizare de informații referitoare
la cărți, servicii de informare cu privire la
cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare de literatură didactică, publicare de

ARDELEANA DE EDITARE SI
PROMOVARE A CARTII, 
STR.G-RAL TRAIAN MOȘOIU 
NR.52, AP.7,JUDET CLUJ, 
CLUJ NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, 
STR.PORII NR.152, SC.3, AP.96, 
JUDETCLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, 
ROMANIA
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publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile.,
publicare de cărți, publicare multimedia de cărți,
publicare de cărți educative, publicare și editare
de cărți, publicare de cărți audio, editare de cărți
și recenzii, furnizare de informații referitoare la
cărți, servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, publicare de cărți și
periodice electronice online, servicii de informare
cu privire la cărți, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți.

───────

(210) M 2021 08878
(151) 13/12/2021
(732) GABRIEL-FLORIAN MANEA,

(540)

REVISTA FOTOGRAFIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1013614/12.05.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”REVISTA FOTOGRAFIA”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.01.02

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

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

───────

(210) M 2021 08991
(151) 16/12/2021
(732) CHINGI EXPERT S.R.L.,

LOC. SÂNTUHALM NR.10,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

CHINGI EXPERT

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04

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

STR. ŞTEFAN CEL MARE 
NR.154, SAT GANEASA, 
JUD. ILFOV,COMUNA 
GANEASA, 077100,ILFOV, 
ROMANIA

clase:
6. Chingi din metal pentru marfă, chingi pentru
ridicarea încărcăturilor, din metal.
22. Chingi din cânepă, chingi pentru jaluzele,
chingi (nemetalice) pentru amarare, chingi din
frânghii pentru încărcături, chingi nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, chingi
nemetalice pentru manipularea greutaților, chingi
din material textil pentru încărcături, chingi de
tracțiune fabricate din materiale textile, chingi
pentru marfă din frânghie sau țesătură.

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, 
STR.PORII NR.152, SC.3, AP.96, 
JUD.CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, 
ROMANIA
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35. Oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
a produselor: chingi din metal pentru marfă,
chingi pentru ridicarea încărcăturilor, din metal,
chingi din cânepă, chingi pentru jaluzele, chingi
(nemetalice) pentru amarare, chingi din frânghii
pentru încărcături, chingi nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, chingi nemetalice
pentru manipularea greutaților, chingi din
material textil pentru încărcături, chingi de
tracțiune fabricate din materiale textile, chingi
pentru marfă din frânghie sau țesătură
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 09047
(151) 20/12/2021
(732) SOLUTII COMPLETE IN AFACERI

(540)

IN AFACERI

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.01;
02.01.23; 16.03.17

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.

───────

(540)

MEGA ECO

(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 05.03.13; 27.05.04; 27.05.17

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

S.R.L., STR. METEOR NR. 8, 
BL.OZ1, SC. 1, ET. 3, AP. 9, 
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 100
Black), rosu (Pantone Bright Red C),
gri (Pantone Warm Grey 6 C), verde
inchis, verde mediu, verde inchis

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1013730/12.05.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”IN AFACERI”.

(591) Culori revendicate: 
albastru (Pantone2172 C)

B-DUL. TIMIŞOARA NR. 26, 
ET.2, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI ,ROMANIA

(210) M 2021 09264
(151) 30/12/2021
(732) SC MEGA IMAGE SRL, 

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu 
nr.OSIM 1012871/05.05.2022, solicitantul nu 
revendicăun drept exclusiv asupra denumirii: 

”ECO”.
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21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.

───────

(540)

chiar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice

───────

4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

(210) M 2022 00012
(151) 03/01/2022
(732) SIMFONIO DRINKS SRL, 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, 
ET. 1, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCUREŞTI, ROMANIA

STR. PREOT ȘTEFAN RUSU 
NR. 16,JUD. MUREȘ, 
TÂRGU MUREȘ,540082, MUREȘ, 
ROMANIA
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(210) M 2022 00087
(151) 07/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bucharest ROAD RUNNING

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 300929/19.05.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: „Bucharest” și “ROAD RUNNING”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.11.01

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

───────

(210) M 2022 00089
(151) 07/01/2022
(732) Ploeșteanu Lucian George,

(540)

FOTBAL CLUB
OLIMPIA SATU MARE

(531) Clasificare Viena:
24.11.18; 21.03.01; 26.03.06; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#a8804e), roșu (HEX #d83c61),
roșu deschis (HEX #dba4a9), alb
(HEX #fffffff), negru (HEX #020104),
galben (HEX #f0e926), albastru (HEX
#159ebe)

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

STR.BRANDUȘEI, NR.28, 
JUDEȚSATU MARE, PAULEȘTI, 
SATUMARE, ROMANIA

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
toate aceste servicii în legătură cu competițiile de
alergare.

14. Brelocuri cu insemnele clubului.
25. Fulare cu insemnele clubului, eșarfe.
26. Funde (articole de mercerie), fanioane

activitați sportive și culturale.
───────

(articole de mercerie).
28. Articole de sport.
35. Publicitate.
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
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(210) M 2022 00280
(151) 17/01/2022
(732) S.C. MOLDAVIAN BURGER S.R.L.,

STR. BĂILE OGLINZI NR. 7B,
JUDEȚ NEAMȚ, TÂRGU NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

MB MOLDAVIAN BURGER
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1016119/07.06.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: ”MOLDAVIAN” și ”BURGER”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13; 26.01.01

clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 00285
(151) 17/01/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BUCHAREST RUNNING CLUB,
STR. ARMENEASCA NR. 23,
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MARATONUL
INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.11.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
aceste servicii în legătură cu competițiile de
alergare.

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

───────

În conformitate cu art. 22 al Legii 
nr.84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 300930/19.05.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: „MARATONUL”,
„INTERNAȚIONAL” și „BUCUREȘTI”.
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(210) M 2022 00383
(151) 19/01/2022
(732) SHIRLEY MAY INTERNATIONAL

FZE, PLOT OF LAND 12-(01-06),
P.O. BOX 7885, SHARJAH,
EMIRATELE ARABE UNITE

(540)

SWISS ARABIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Parfumuri, uleiuri de parfum, produse
cosmetice, produse de îngrijire a părului
(șampon), apa de colonie, uleiuri esențiale,
loțiuni de păr, spray de păr, loțiuni de uz
cosmetic, mosc (parfumerie), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri pentru parfumuri și esente, oud
(esență), tamaie.

(210) M 2022 00420
(151) 20/01/2022
(732) IOANA CAMELIA URETU,

STR. W.A. MOZARD NR.14A,
AP.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

clase:
30. Prăjituri, dulciuri, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, bomboane, torturi, glazuri
și umpluturi dulci, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetarie inghetate), șerbeturi,
produse de patiserie.
35. Servicii de comert (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
cărţi, aranjamente florale, produse de cofetărie
şi patiserie, dulcețuri, alte cadouri sau produse
cadou, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme specializate ori rețele
sociale, astfel încât terții să le cunoască şi

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
STR. GEORGECALINESCU NR. 52A,
 AP. 1, SECTOR1, BUCUREȘTI, 
011694, ROMANIA

───────

Cărți, Dulciuri și Flori EXPRES

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

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 
nr. 84/1998, republicată, conform adresei 
înregistrată cu nr. OSIM 1015816 din data 

03.06.2022 solicitantul nu revendică un drept 
exclusiv asupra denumirii: 

"SWISS” si "ARABIAN”.
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să le achiziționeze comod, servicii de vânzare
cu amănuntul sau cu ridicata de flori și de
aranjamente florale, servicii de vânzare de
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
evidență a cadourilor, publicitate, marketing și
vânzare prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online, pe rețele de socializare sau prin
platforme media proprii sau terțe, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, prezentări audio/
video, promoții pentru aceste produse, furnizare
de informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori, servicii
de comunicare cu ajutorul blogurilor și vlogurilor,
organizarea de expoziții de flori, dulciuri sau
cadouri în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de agnetii de import-export cu produse de
tipul celor sus-menționate, servicii oferite de lanț
de magazine şi magazine online, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză, în special consultanță și asistență în
înființarea sau operarea de afacere în sistem de
franciză, asistență în administrarea afacerilor în
sistem de franciză.
39. Ambalare și împachetare de cadouri, livrare
cadouri și cadouri personalizate, organizare de
livrări de cadouri, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, livrare de flori și aranjamente florale,
livrare de dulciuri, livrare de cadouri conținând
cărți, dulciuri și flori.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
culturale, organizarea de evenimente, servicii
educative, de divertisment şi de instruire în
domeniul aranjamentelor florale şi cofetăriei,
organizarea de cursuri de pregătire şi ateliere
de lucru profesionale în domeniul aranjamentelor
florale, organizare si susținere de evenimente
speciale sau tematice, seminarii, webinarii,
ateliere, workshop uri, gale, online sau in spatii
publice organizate, referitoare la artă florală,
aranjamente florale sau cadouri personalizate
ori cofetărie sau cărți, dulciuri și flori, emisiuni
radio, tv și online, bloguri și vloguri, programe
audio/video online, producție video, programe
de radio si televiziune, emisiune de televiziune,
toate acestea online sau offline, publicare de
cărți, închiriere de cărți, furnizare de informații
referitoare la cărți, dulciuri și flori, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, publicare de texte,
periodice, articole și cărți electronice sau on-line
pe internet.
42. Design vizual, design de produs, analiză a
designului de produs, design pentru coșuri cadou
sau pentru cadouri, design artistic comercial,
design de ambalaje, artă grafică și design,

consultanță privind designul ambalajelor sau
al cadourilor, design și dezvoltare de produs,
creare de design de produse de consum și de
cadouri personalizate.
44. Servicii de aranjament floral, aranjamentul
florilor, închiriere de flori sau de aranjamente
florale, servicii de artă florală, servicii de
amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, design de grădină și
peisagistic.
45. Selectare de cadouri personale pentru terți,
realizarea de cutii de cadouri personalizate.

───────

(540)

Del caffe
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1016090 din
data 06.06.2022 solicitantul nu revendică un

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11

(210) M 2022 00551
(151) 27/01/2022
(732) DEL CAFFE S.R.L.,

B-DUL. EROILOR NR. 130 
(FOSTA ȘOS.ȘTEFĂNEȘTI), 
BIROUL NR.12, ETAJ 1, 
JUDETUL ILFOV,VOLUNTARI, 
ILFOV, ROMANIA

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

(591)   Culori  revendicate:  verde  deschis,   
verdeinchis

drept exclusiv asupra denumirii: "CAFFE”.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier pentru peluze si exterior, măsuțe din
plastic pentru cafea, mese pentru bar din plastic.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, articole pentru curăţare, recipiente de
uz casnic, pentru bucatarie si gradina, galeti
de gunoi, accesorii de baie si anume perii de
baie, bureți de baie, suporturi de pahare pentru
baie, inele pentru prosoape , distribuitoare de
săpun, dozatoare de săpun, recipiente pentru
săpun, suporturi pentru periile de wc, suporturi
pentru hartie igienica, rafturi pentru prosoape,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
savoniere, suporturi pentru periuțe de dinți,
cosuri de depozitare din plastic, răcitoare din
plastic, frapiere din plastic.
29. Inlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, fără conținut de lapte, frișcă pentru cafea
constând în principal din produse lactate, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, frișcă sub formă de
praf pentru cafea.
30. Băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea cu
conținut de lapte, băuturi carbogazoase (pe bază
de cafea, cacao sau ciocolată), preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cafea), filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru băuturi, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, orz destinat
utilizării ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, băuturi din cafea, doze
de cafea, capsule de cafea, umplute, boabe
de cafea măcinate, boabe de cafea prăjite,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, băuturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, cafea, cafea solubilă, amestecuri
de cafea, cafea cu ciocolată, arome de cafea,
cafea cu lapte, cafea gata preparată, esențe de
cafea, cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, cafea cu gheață, miere, produse de
patiserie și cofetărie cu cafea, deserturi, dulciuri,
inghețată.
32. Băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, bere
cu aromă de cafea.
33. Lichioruri pe bază de cafea, băuturi alcoolice
pe bază de cafea.

───────

(210) M 2022 00690
(151) 02/08/2021
(732) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED,

UNIT C, 9/F WINNING HOUSE,
NO.72-76 WING LOK STREET,
SHEUNG WAN, HONG KONG

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AITO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Locomotive cu autogenerare electrica
(locomotive diesel-electrice), vehicule electrice,
vehicule cu telecomanda, altele decat cele de
jucarie, masini hibride, automobile electrice,
masini, motoare cu benzina pentru vehicule
terestre, aparatoare de ploaie pentru geamuri
auto, avertizoare acustice de marsarier pentru
vehicule, circuite hidraulice pentru automobile,
portiere de autovehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, masini fara conducator (masini
autonome), roti de automobile, motoare pentru
vehicule terestre, motoare pentru automobile,
mopeduri, scutere electrice cu autobalans
cu o roata, monocicluri electrice, vehicule
cu autobalans, scutere electrice, trotinete
(vehicule), biciclete, monocicluri cu autobalans,
scaune cu rotile actionate electric, drone cu
camera, frane pentru vehicule, tapiterii pentru
vehicule, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), scaune de siguranta pentru copii
(pentru vehicule), huse pentru scaune de
vehicule, sasiuri pentru vehicule, alarme antifurt
pentru  vehicule,  joystick-uri  pentru 
vehicule,parbrize  pentru  vehicule,  stergatoare 
de parbriz pentru  automobile,  cutii  de  viteze  
pentru vehiculele  terestre,  tablouri  de  bord  
pentru automobile,  mecanisme  de  ambreiaj  
pentru automobile.

───────
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(210) M 2022 00692
(151) 23/03/2016
(732) NOVEL BRANDS LIMITED,

CONCORDE HOUSE, 18
MARGARET STREET, EAST
SUSSEX BN2 1TS, BRIGHTON,
BRIGHTON AND HOVE, MAREA
BRITANIE

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

(540)

REALITY ENGINE

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

───────

(210) M 2022 00694
(151) 01/02/2022
(732) ZANFIR CRISTIAN-IULIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
SAT CĂTUNU NR. 341, JUD.
DÂMBOVIȚA, COM. CORNEȘTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Christian Waschmittel Alpin
Frisch PROFESSIONAL

100 waschgange Premium
Qualitat UNIVERSAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 06.01.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02; 26.04.18; 27.07.01; 26.01.17;
09.03.09

9. Software pentru realitate augmentată,
destinată uilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din lumea
reală.
35. Agenții de publicitate.
42. Proiectare de software.

(591) Culori revendicate: galben (HEX#ffdf57), 
albastru (HEX #1d5987, HEX#1e5886), 
negru (HEX #000000), gri(HEX #e7e7e7, 
HEX #b8c6d3, HEX#6d7b95), 
mov (HEX #3d4866), roșu(HEX #ea2a29)
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3. Detergenți de haine, alții decât cei cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopuri medicale.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
detergenți de haine.

(210) M 2022 00715
(151) 01/02/2022
(732) IOAN-FLORIN POP, SAT PALEU

NR. 28, JUDETUL BIHOR,
COMUNA PALEU, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

my clean SERVICII
COMPLETE DE CURĂŢENIE

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1017105/17.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii:"SERVICII COMPLETE DE CURĂŢENIE" .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.11.12;
01.01.10

clase:
37. Spălarea țesăturilor, spălarea materialelor
textile, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, îndepărtarea

petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
întreţinere, curăţare, reparare şi remediere de
covoare, mochete si carpete, spălătorie de
rufe, spălarea confecțiilor, spălarea tricotajelor,
spălarea articolelor de îmbrăcăminte, spălarea
articolelor din cașmir, spălarea țesăturilor la
mașină de spălat, furnizarea de instalații de
spălătorii de rufe pentru spălare și uscare,
furnizare de servicii ale spălătoriilor de rufe,
curățarea hainelor, curățarea articolelor din piele,
curățarea articolelor de încălțăminte, servicii de
curățenie domestică, curățare chimică, curățare
chimică a articolelor de îmbrăcăminte, curățarea
spațiilor interioare, servicii de menaj (servicii de
curățenie), servicii de curățenie pentru centrele
de divertisment, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru birouri, pe bază de contract,
servicii de curățenie pentru case particulare.

───────

(540)

VULTURII CÂMPULUNG
MUSCEL 2022

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1017281/20.06.2022, solicitantul declară
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "CÂMPULUNG MUSCEL".

───────

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

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

(210) M 2022 00731
(151) 02/02/2022
(732) CLAUDIU GABRIEL CIOLAN,

STR. VALEA ROMÂNEŞTILOR 
NR. 105,JUDEȚ ARGEŞ, 
CÂMPULUNG,115100, ARGEȘ, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.01;
24.01.05; 24.01.09; 27.07.01

clase:
16. Papetărie, albume, afişe publicitare, semne
de carte, suporturi de pahare din hârtie,
şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii periodice),
suporturi pentru paharele de bere, ziare, buletine
informative, agende, rechizite de birou, cu
excepţia mobile, broşuri, creioane, suporturi
pentru stilouri, stilouri (rechizite de birou),
publicaţii periodice, gravuri fotografice, suporturi
de fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, postere, publicaţii
tipărite, tipărituri (gravuri), abţibilduri (papetărie),
bilete.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte.
28. Articole de gimnastică şi sport, echipamente
sportive, mănuşi pentru jocuri, mingi de joacă,
puzzle-uri, măşti (obiecte de divertisment),
pălării din hârtie pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, cărţi de joc, jucării de plus, păpuşi
marionete, zornăitoare (obiecte de divertisment).
35. Publicitate, servicii de comerţ online şi
offline, postare de afişe publicitare, închiriere
de panouri publicitare, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, promovarea bunurilor
si serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, căutarea de sponsorizări, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
41. Servicii oferite de un club de fotbal,
efectuarea de antrenamente, închirierea
echipamentului pentru joc, antrenare (instruire),
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, cantonamente de fotbal,
pronosport pentru fotbal, organizare de
evenimente de fotbal, organizare de competiții
de fotbal, organizarea de meciuri de fotbal,
servicii de academie de fotbal, divertisment
de tipul meciurilor de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare, planificare și coordonare de jocuri de
fotbal, organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal, vânzarea de bilete.

───────

(210) M 2022 00738
(151) 02/02/2022
(732) GIURGIU TEODOR

(540)

SĂTMAR

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.05; 26.11.07; 26.11.08;
26.01.03; 27.05.01

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

───────

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

STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR.62, JUD. SATU MARE, 
SATU MARE, 440045, 
SATU MARE,ROMANIA

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),preparate 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor,vin.
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(540)

PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI
Păstrăv prăvălit și proțăpit

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.09.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

29. Pastrav, nu viu, extracte din pastrav, produse
alimentare pe baza de pastrav, conservate,
congelate si uscate.

───────

(540)

PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI
Păstrăv în osânză de legume

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.09.11; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Pastrav, nu viu, extracte din pastrav, produse
alimentare pe baza de pastrav, conservate,
congelate, uscate.

───────

(210) M 2022 00771
(151) 02/02/2022
(732) SC ECOTROUT FARM S.R.L, 

STR. CRINEI, NR.23, 
JUD. PRAHOVA,BUSTENI, 
105500, PRAHOVA,ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, 
BD-UL UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, 
JUDEŢBUZĂU, BUZAU, 120013, 
BUZĂU,ROMANIA

(210) M 2022 00776
(151) 02/02/2022
(732) SC ECOTROUT FARM S.R.L, 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, 
BD-UL UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, 
JUDEŢBUZĂU, BUZAU, 120013, 
BUZĂU,ROMANIA

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1016805/15.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

(591)  Culori  revendicate:  albastru,  verde,  
negru

STR. CRINEI, NR.23, 
JUD. PRAHOVA,BUSTENI, 
105500, PRAHOVA,ROMANIA

denumirii: "PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI" .

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 
nr. 84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1016806 din data 15.06.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI”.
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(540)

bioland BIOLAND
TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
10. Aparate medicale de măsurare a tensiunii,
temperaturii și glucozei din sânge.

───────

(540)

H&V HIGH QUALITY
CYLINDER

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1017232/20.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "HIGH QUALITY CYLINDER".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri, tuburi metalice de
ramificație, aluminiu, sârme din aluminiu, folii din
aluminiu, nicovale, ancore, geamanduri de canal
(de acostare) din metal, plăci de ancorare, balize
de amarare din metal, ajutaje metalice, metal
rezistent la frecare, armături metalice pentru
construcţii, armături metalice pentru conducte
de aer comprimat, armături metalice pentru
curele, storuri metalice de exterior, căptușeli
metalice (construcții), cabine metalice de baie,
balustrade metalice, benzi de oțel, legături
metalice, benzi metalice pentru legat, lingouri
de metal obișnuit, feronerie pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, elemente
metalice de protecție pentru copaci, plăci
metalice de construcție, construcții metalice,

CALEA 13 SEPTEMBRIE 
221-225-227,COMPLEXUL 
COMERCIALPROSPER, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(210) M 2022 00886
(151) 07/02/2022
(732) IQ FARMA EXPRESS SRL, 

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

STR. CERNISOARA 97, 
JUDETULBRASOV, 
BRASOV, 500113,BRAȘOV, 
ROMANIA

(210) M 2022 00907
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM SRL, 

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

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

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1015609 din data

31.05.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "TECHNOLOGY”.

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cleme metalice pentru cabluri sau tuburi, cuve
metalice, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, dispozitive metalice de
închidere pentru recipiente, gluciniu (beriliu),
cofraje metalice pentru beton, garnituri metalice
pentru paturi, rotile metalice pentru paturi, benzi
de legatura din metal de uz agricol, sârme
metalice de legat, legături metalice de uz agricol,
bare de oțel tras la rece, metale sub formă
de foițe sau pudră pentru imprimante în 3d,
table, sigilii de plumb, plăci de pardoseală
metalice, șuruburi metalice, table din oțel,
cutii metalice pentru scrisori, bronz, bronz
(obiecte de artă), bronz (monumente funerare),
litere și cifre din metale obișnuite cu excepția
caracterelor de tipografie, statuete din metale
comune, materiale metaloceramice (cermeți),
crom, minereuri de crom, containere din metal
(depozitare, transport), învelitori metalice pentru
acoperișuri, acoperișuri metalice, acoperișuri
de metal, care includ celule fotovoltaice,
țigle olandeze metalice, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, țigle metalice, monumente
metalice, cutii din metale obișnuite, închizători
metalice pentru cutii, fire metalice, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), țesături metalice, cablu de oțel, parâme
metalice, cabluri de teleferice, conducte metalice
de scurgere, turnichete, plăci turnante (căi
ferate), conducte metalice de refulare, știfturi
metalice, fișe de perete, ajutaje de metal,
console metalice (construcții), articole de fierărie,
traverse metalice pentru căi ferate, macazuri
de cale ferată, sârme din oțel, minereuri de
fier, forme metalice pentru gheață, seifuri,
electronice, etichete din metal, catarge din metal
pentru arborat steaguri, plăcuțe metalice pentru
vehicule, broaște metalice pentru vehicule,
capcane pentru fiare sălbatice, uși glisante
metalice, contrașine, cabine metalice pentru
vopsire cu pistolul, butoaie metalice, robinete
metalice pentru butoaie, cercuri de metal
pentru butoaie, arcuri (articole de fierărie),
pilitură, ferestre metalice, praguri de geam și
de ușă din metal, feronerie pentru ferestre,
garnituri metalice pentru ferestre, opritoare
metalice pentru ferestre, cofraje metalice, tocuri
metalice pentru ferestre, cremone, elemente
de prindere a ferestrelor din metal, role
de ferestre, ferocrom, ferosiliciu, ferotitan,
ferotungsten, construcții metalice prefabricate,
grătare pentru bușteni, materiale metalice
refractare pentru construcții, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, catarge portabile
pentru arborat steaguri, din metal, bride
metalice (coliere), dispozitive metalice de
închidere pentru sticle, folii metalice pentru

ambalare și împachetare, palete metalice pentru
manipulare, buncăre metalice (nemecanice),
planșee metalice, galenă (minereu), legături
metalice pentru snopi, cârlige metalice pentru
portmantouri, plăci comemorative din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice), uși
blindate din metal, germaniu, cadre de eșafodaj
din metal, șarpante metalice pentru construcții,
bare metalice exfoliate, cornișe metalice, cadre
metalice pentru sere, bare metalice trase
și șlefuite, matrițe (mulaj), structuri reticulare
metalice, bare pentru grătare metalice, clopote,
aliaje de lipit cu aur, monumente funerare
din metal, rame metalice pentru morminte,
cripte metalice, plăci funerare din metal, stele
funerare metalice, mânere sferice din metal,
virole pentru mânere, hafniu (celțiu), cârlige
metalice de uz menajer, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, bare metalice de prindere pentru
căzi de baie, proptele (nicovale portabile),
cătușe, cârlige din metal pentru agățat genți,
uși pliante din metal, aliaje de sudură, funii
de oțel pentru manipularea sarcinilor, caiele
pentru potcoave, cotețe de metal, brățări
de identificare, metalice, plăcuțe metalice de
identificare, indiu, cadre metalice pentru plase
de țânțari, jaluzele metalice, cleme de metal
pentru cabluri, plăci metalice pentru construcții,
cadmiu, olane metalice pentru coșuri de fum,
gratii din metal pentru șemineuri, mantale din
metal pentru șeminee, canistre din metal, casete
metalice, papuci (de cablu) din metal, dolii
din metal pentru construcții, racorduri pentru
lanțuri, crampoane metalice, valve metalice
pentru conducte de scurgere, valve metalice
pentru conducte de apă, grinzi subțiri din metal,
plăci de strângere pentru menghine (articole
de fierărie), pitoane metalice (echipament de
alpinism), cutii metalice de conserve, coșuri
metalice, crucifixuri din metale comune, altele
decât articole de bijuterie, patinoare (structuri de
metal), obiecte de artă din metale comune, inele
de cupru, gabarite metalice de încărcare pentru
căi ferate, palete metalice de încărcare, suporturi
metalice pentru butoaie, metal antifricțiune,
șipci metalice, chioșcuri (structuri din metal),
grătare metalice, role pentru uși glisante, cutii
metalice pentru truse de scule (goale), lăzi
metalice pentru scule (goale), aliaje de metale
obișnuite, parapeți metalici de siguranță pentru
drumuri, conducte din metal pentru instalații de
ventilare și climatizare, armături metalice pentru
conducte, limonit (mineral), sarma de lipit din
metal, vergele metalice pentru lipire, vergele
pentru sudură, blumuri (metalurgie), magneziu,
mangan, marchize metalice (construcții), uși
metalice, placarea cu metal a pereților
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clădirilor, armături metalice pentru beton,
minereuri metalifere, grile din metal, cabluri
metalice, neelectrice, cuști metalice pentru
animale sălbatice, lanțuri metalice, metale sub
formă de pulberi, cadre metalice (construcții),
rampe metalice pentru vehicule, inele metalice,
garnituri metalice pentru mobilă, rotile metalice
pentru mobilă, scări metalice mobile pentru
îmbarcarea pasagerilor, molibden, feromolibden,
cuve metalice pentru mortar, manșoane (articole
de fierărie), cuie, plăci de identitate metalice,
aliaje argint-nichel, dispozitive metalice pentru
deschiderea ferestrelor (neelectrice), dispozitive
de închidere pentru ferestre, neelectrice,
racorduri metalice pentru cabluri neelectrice,
broaște metalice (altele decât electrice),
sonerii metalice (care nu sunt electrice),
dispozitive neelectrice pentru deschiderea
uşilor, dispozitive de închidere pentru uși
(neelectrice), sârme de cupru neizolate,
balize metalice neluminoase, numere metalice
neluminoase pentru case, indicatoare metalice
neluminoase și nemecanizate, panouri de
semnalizare neluminoase și nemecanizate, din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanizate, dispozitive metalice de
înfășurare, nemecanice, pentru furtunuri, nichel,
nituri metalice, niobiu, plăci de înmatriculare
metalice, ferestre batante de metal, recipiente
din metal pentru evacuarea uleiului de motor,
material fix pentru funiculare, suporturi metalice
fixe pentru prosoape de hârtie, distribuitoare
metalice, fixe, de pungi pentru excrementele
câinilor, blindaje din metal, uluci de metal,
dale metalice pentru pavaje, pavaje metalice,
stalpi din metal, stâlpi de metal pentru panouri
de publicitate, plăci din metal, mulaje din
metal pentru construcții, tampoane metalice,
metale piroforice, dispozitive de blocat roțile
(gheare), rampe metalice pentru lansare de
rachete , ornamente de cornișe metalice,
clanțe metalice, limbi de broască (zăvoare),
cobalt brut (metal), metale obișnuite brute sau
semifabricate, fontă brută sau semifabricată,
oțel brut sau semifabricat, plumb brut sau
semifabricat, cupru brut sau semifabricat, țevi
metalice, coturi metalice pentru țevi, manșoane
metalice pentru țevi, coliere metalice de îmbinare
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi,
jaluzele rulante din oțel, închizători metalice
pentru saci, seifuri (metalice sau nemetalice),
garnituri metalice pentru sicrie, stâlpi de metal
(părti de construcție), recipiente metalice pentru
acizi, tubulaturi metalice, capace metalice pentru
guri de vizitare, balamale metalice, șarniere
metalice, șaibe de metal, șine confecționate
din metal, materiale pentru căile ferate, eclise

de joantă, panouri indicatoare din metal, chei
din metal, racorduri de ungere, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), broască
cu închidere automată, prelungitoare metalice
pentru cosuri, țevi metalice pentru coșuri de fum,
piulițe metalice, dopuri filetate metalice, pentru
sticle, grătare de șters încălțămintea, cuie pentru
încălțăminte, din metal, cocini metalice, praguri
metalice, șuruburi cu ureche, piscine (construcții
metalice), containere metalice plutitoare, cheiuri
plutitoare din metal pentru ancorarea vapoarelor,
uși batante din metal, scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), lanțuri de
siguranță de metal, aliaje de argint pentru
lipit, silozuri metalice, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, inele metalice pentru chei,
etriere de întindere, role de întindere pentru
fire metalice (etriere de întindere), role de
întindere pentru benzi de fier (etriere de
întindere), role de întindere pentru benzi metalice
(etriere de întindere), cuie spintecate din metal,
pinteni, scări metalice, trambuline de metal,
cepuri metalice, palplanșe metalice, sârmă
ghimpată, piese turnate din oțel, construcții
din oțel, bile de oțel, aliaje de oțel, stâlpi
din oțel, țevi din oțel, grajduri metalice,
bare cilindrice metalice, staniol, scări mobile
metalice, gheare de picior (crampoane) pentru
cățărare, țăruși (articole de fierărie), ace (cuie),
accesorii metalice pentru bastoane, dopuri
și capace metalice, canalizări stradale din
metal, stâlpi de metal pentru linii electrice,
montanți metalici, tăvi metalice, lambriuri din
metal, recipiente metalice pentru combustibili
lichizi, tantal (metal), cabine telefonice din
metal, stâlpi telegrafici din metal, titan, fiertitan,
tombac, portaluri metalice, structuri metalice
transportabile, sere transportabile din metal,
agrafe metalice pentru curele de mașini,
dispozitive de întindere din metal, pentru curele,
pereți despărțitori din metal, scări din metal,
trepte de scări din metal, vanguri de metal (părți
de scări), taburete cu trepte din metal, feronerie
pentru uși, garnituri metalice pentru uși, opritoare
metalice pentru uși, tăblii metalice pentru uși,
mânere metalice pentru uși, drugi de zăvor,
inele metalice pentru bătut la uși, cadre metalice
pentru uși, dispozitive de închidere pentru uși,
metalice, lamele, vanadiu, valve metalice (altele
decât părţi de maşini), ambalaje din tablă
cositorită, recipiente metalice de ambalaj, cofraje
metalice pentru puțuri petroliere, cleme din metal
pentru sigilarea pungilor, capace metalice de
îmbuteliere, aliaje de staniu placate cu argint,
colectoare metalice pentru canalizare, tălăngi,
lanțuri pentru vite, scăldătoare pentru păsări
(construcții metalice), colivii pentru pasari din
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metal, voliere metalice (construcții), cheiuri din
metal, prefabricate, coșuri de fum metalice,
lacăte, dale de perete, metalice, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), bare de
oțel laminate la cald, conducte metalice pentru
apă, staniu, metal alb, giruete, dispozitive de
îndepărtare a păsărilor, acţionate de vânt,
corniere din metal, piese angulare din metal
(pentru constructii), console din metal pentru
mobilă, tungsten, ferowolfram, garduri metalice,
țăruși metalici pentru corturi, conducte metalice
pentru instalații de încălzire centrală, plafoane
metalice, zinc, zirconiu, ținte (cuie scurte),
manșoane (articole de fierărie).
17. Materiale de amortizare din cauciuc montate
pe ziduri de chei pentru prevenirea de daune la
docuri, vapoare și ambarcațiuni, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, armături nemetalice
pentru conducte de aer comprimat, azbest, fibre
de azbest, fetru din amiant, șnururi din azbest,
țesături de azbest, hârtie din amiant, carton de
amiant, plăci de azbest, foi de azbest, căptușeli
din azbest, balata, plăci din scoarță de copac
pentru izolații acustice, bumbac de etanșare,
suporturi de spumă pentru aranjamente
florale, compoziții chimice pentru obturarea
scurgerilor, garnituri de etanșare, umpluturi
pentru rosturi de dilatare, benzi adezive
izolatoare, materiale de etanșare, călăfătuire,
inele de etanșare, burleți pentru etanșare,
dielectrice (izolatoare), fire elastice, altele decât
cele de uz textil, opritoare din cauciuc pentru
ferestre, compoziții izolante contra umidității
în construcții, materiale refractare izolante,
materiale filtrante (materiale plastice sau
spongioase semiprelucrate), materiale filtrante
din folii semiprelucrate din plastic, cauciuc lichid,
folii din celuloză regenerată, altele decât cele
pentru ambalare, mulaje din ebonită, garnituri
pentru îmbinări, țevi pentru stropit (udat), folii
antireflex, pentru geamuri, țesături din fibră
de sticlă pentru izolații, vată de sticlă pentru
izolații, cauciuc pentru reșaparea pneurilor,
garnituri de cauciuc pentru borcane, fire de
cauciuc, altele decât cele de uz textil, clapete
din cauciuc, soluții de cauciuc, manșoane din
cauciuc pentru protecția organelor de mașini,
dopuri din cauciuc, tampoane amortizoare
din cauciuc, inele din cauciuc, șnururi din
cauciuc, gutapercă, materiale semiprelucrate
pentru garnituri de frână, ebonită, izolatori
electrici, materiale izolatoare pentru căile ferate,
izolatori, vopsele izolante, benzi izolante, pâslă
pentru izolații, lacuri izolante, folii metalice
izolante, țesături izolante, mănuși izolante,
izolatoare pentru cabluri, uleiuri izolante pentru
transformatoare, uleiuri izolante, hârtie izolantă,

tencuieli izolante, chit, benzi autoadezive, altele
decât pentru papetărie, uz medical sau casnic,
fibre de carbon, altele decât cele pentru uz textil,
fibre din materiale plastice, altele decât cele de
uz textil, filamente de plastic pentru imprimare în
3d, folii de materiale plastice pentru uz agricol,
pelicule din materiale plastice, altele decât cele
pentru ambalaje, fire din materiale plastice,
altele decât cele de uz textil, garnituri pentru
ambreiaje, cauciuc, furtunuri din pânză de in,
armături nemetalice pentru conducte, garnituri
de etanșare pentru conducte, sarma de sudura
din materiale plastice, vată minerală (izolant),
compuși chimici pentru reținerea căldurii,
materiale împotriva radierii căldurii în cazane,
hârtie pentru condensatoare electrice, material
de capitonat din cauciuc sau materiale plastice,
materiale de etanșare (umplutură) din cauciuc
sau din plastic, mică brută sau semiprelucrată,
gumă, brută sau semi-prelucrată, gumă brută
sau semiprelucrată, racorduri nemetalice pentru
țevi rigide, manșoane nemetalice pentru
țevi, materiale pentru izolație fonică, lână
de zgură (izolant), furtunuri din materiale
textile, conducte flexibile nemetalice, fire
pentru lipit din materiale plastice, baraje
plutitoare antipoluare, perdele de siguranță din
azbest, cauciuc sintetic, rășini acrilice (produse
semifinite), rășini sintetice semiprelucrate,
materiale plastice semiprelucrate, acetat de
celuloză semiprelucrat, opritoare din cauciuc
pentru uși, șaibe din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, valve din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, furtune (tuburi) de legatura pentru
radiatoare de vehicule, fitinguri, nu din metal,
pentru țevi flexibile, săculeți (învelitori, cutii)
pentru ambalaj, din cauciuc, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, fibre
vulcanizate, materiale calorifuge, garnituri de
etanșare, garnituri de etanșare pentru cilindri.
19. Burlane de scurgere, nemetalice, instalații
nemetalice pentru parcarea bicicletelor, țevi
de derivație nemetalice, alabastru, sticlă de
alabastru, stalpi de sustinere, nemetalici,
acvarii (construcții), pietriș pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, armături nemetalice pentru
construcții, mortar cu azbest, azbociment,
asfalt, pavele din asfalt, storuri de exterior
nemetalice și netextile, acoperiri nemetalice
(construcții), cabine de baie nemetalice, balize
neluminoase, nemetalice, suporturi, nu din
metal, balustrade nemetalice, barăci, pâslă
pentru construcții, sticlă de construcții, lemn de
construcție, materiale de construcții nemetalice,
panouri nemetalice pentru construcții, piatră
de construcții, construcții nemetalice, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
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rezervoare din zidărie, cuarț, beton, elemente
de construcție din beton, cofraje pentru beton,
nemetalice, lianți pentru fabricarea pietrelor,
produse bituminoase pentru construcții),
carton bituminat, tencuieli bituminoase pentru
acoperișuri, pardoseli nemetalice, cutii de
scrisori (din zidărie), moloane, busturi din
piatră, beton sau marmură, țigle, acoperișuri, nu
din metal, acoperișuri nemetalice încorporând
celule fotovoltaice, jgheaburi nemetalice de
acoperiș, scânduri de astereală, plăci de
ardezie pentru acoperiș, acoperișuri din țiglă,
babale de legare, nemetalice, lemn pentru
doage, monumente nemetalice, sticlă armată,
conducte de evacuare nemetalice, turnichete
nemetalice, conducte forțate (nemetalice),
suporturi (console) nemetalice pentru construcții,
traverse nemetalice de căi ferate, sticlă emailată,
pentru construcții, catarge pentru arborat
steaguri, nu din metal, uși batante nemetalice,
cabine nemetalice pentru vopsit cu pistolul,
buiandrugi nemetalici, cadre (nemetalice) pentru
ferestre, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă arhitecturală (ferestre)
pentru construcții, obloane nemetalice, casă
prefabricată (truse), materiale de construcție,
refractare, nemetalice, cărămizi, tencuieli de
ciment pentru ignifugare, statuete din piatră,
beton sau marmură, aglomerate din resturi
lemnoase de la prelucrarea trestiei de zahăr
(materiale de construcție), placaje din lemn,
planșee nemetalice, ipsos, plăci comemorative
nemetalice, stinghii pentru păsări, lemn fasonat,
geotextile, uși blindate, nu din metal, schele,
șarpante nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, cadre nemetalice pentru
sere, forme de turnătorie nemetalice, ghips,
grile nemetalice, granule de sticlă pentru
marcarea drumurilor, monumente funerare,
nemetalice, cadre nemetalice pentru cripte,
cripte nemetalice, cavouri nemetalice, plăci
funerare nemetalice, pietre funerare, stele
funerare nemetalice, plăci nemetalice pentru
cavouri, granit, suporturi din cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, uși pliante,
nu din metal, ciment pentru furnale, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, scânduri
(lemn de construcții), xilolit, scânduri din
lemn pentru pardoseală, șipci de lemn
pentru lambrisări, carton din pastă de lemn
pentru construcții, pavaje din lemn, panouri
din lemn, cotețe nemetalice pentru păsari,
plase împotriva insectelor, nu din metal,
sticlă izolantă (construcții), jaluzele nemetalice,
dale nemetalice pentru construcții, var, marne
calcaroase, pietre calcaroase, olane pentru

coșuri de fum (nemetalice), apărătoare pentru
coșuri de fum (nemetalice), mantale pentru
șeminee, nu din metal, dolii nemetalice
(construcții), corniere nemetalice, corniere
pentru acoperișuri , nemetalice, pietriș, vitralii,
dopuri de tevi de drenaj nici din metal,
nici din materiale plastice, clapete pentru
conducte de apă (cu excepția celor din
metal și materiale plastice), grinzi nemetalice,
patinoare (construcții) nemetalice, obiecte de
artă din piatră, beton sau marmură, piatră
artificială, șipci nemetalice, chioșcuri (structuri
nemetalice), scânduri de dușumea, parapeți de
siguranță pentru drumuri (nemetalici), conducte
nemetalice pentru instalații de ventilație și
climatizare, blocuri de pavaj luminoase, ciment
de magnezie, macadam, marchize nemetalice
(construcții), barăci pentru târguri, marmură,
stâlpi (piloni) nemetalici, lambriuri nemetalice
pentru construcții, mortar pentru construcții,
mozaicuri pentru construcții, ciment pentru
cuptoare, olivină pentru construcții, blindaje, nu
din metal, carton pentru construcții, parchet,
frize de parchet, smoală, piloni nemetalici,
uluce nemetalice, dale nemetalice, blocuri de
pavaj realizate din materiale nemetalice, stâlpi
din ciment, stâlpi nemetalici, stâlpi nemetalici
pentru panouri de publicitate, plăci din ciment,
componente de construcții (nemetalice) sub
formă de dale, porfir (piatră), lemn de esență
moale, plută aglomerată pentru construcții,
tencuieli (materiale de construcții), rampe de
lansare a rachetelor, nemetalice, ornamente
de cornișe nemetalice, cretă brută, tuburi din
gresie, tuburi rigide nemetalice (construcții),
nisip (cu excepția celui pentru turnătorie),
gresie pentru construcții, coloane nemetalice
pentru construcții, capace nemetalice pentru
guri de vizitare, șamotă, șisturi, pudră
de ardezie, stuf pentru construcții, zgură
(materiale de construcții), pietre de zgură,
lemn ecarisat, palarii de seminee nemetalice,
acoperisuri de seminee nemetalice, coşuri
de fum nemetalice, balast, cocine (care
nu sunt din metal), pervazuri de ferestre
(nemetalice), piscine (construcții nemetalice),
docuri plutitoare nemetalice pentru amararea
vaselor, uși batante, nu din metal, chesoane
pentru construcții subacvatice, semnalizare
nemetalică, neluminoasă și nemecanică,
panouri de semnalizare, neluminoase şi
nemecanice, nu din metal, nisip argentifer,
silozuri nemetalice, coame de acoperiș, foaie
de furnir, trambuline nemetalice, palplanșe
nemetalice, grajduri, piatră, gudron de huilă,
lucrări în piatră, canale de scurgere nemetalice
pentru străzi, lianți pentru întreținerea drumurilor,
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(210) M 2022 00970
(151) 09/02/2022
(732) Gherghe Catalin Dumitru,

STR.CONSTANTIN DISESCU,
NR.14, ET.2, AP.3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.22

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(210) M 2022 00993
(151) 23/12/2015
(732) VIEWNEXT S.A., AV. DE BURGOS,

8 A E-28036, MADRID, SPANIA

TOTOLEASH

21. Dozatoare de substanțe dezinfectante
folosite in scop de igienizare, dozatoare de pungi
pentru deșeurile care provin de la câini.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, de
exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, strângerea la un loc, în
folosul terților, a dozatoarelor de substanțe
dezinfectante folosite in scop de igienizare si
a dozatoarelor de pungi pentru deșeurile care
provin de la câini, 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 vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────

VIEWNEXT

(materiale pentru construcția și acoperirea
șoselelor, borne rutiere nemetalice, neluminoase
și nemecanice, materiale pentru acoperirea
șoselelor, plăci din materiale artificiale pentru
marcajul drumurilor, stâlpi pentru linii electrice
(nemetalici), pereți despărțitori nemetalici,
gudron, benzi gudronate pentru construcții, lemn
semiprelucrat, cabine telefonice nemetalice,
stâlpi telegrafici nemetalici, teracotă, argilă,
ardezie, argilă pentru olărit, uși nemetalice,
construcții transportabile, nemetalice, sere
transportabile nemetalice, scări nemetalice,
trepte de scări nemetalice, vanguri nemetalice
(parți de scări), tuf, panouri de uși
nemetalice, rame de uși (nemetalice), prelungiri
nemetalice pentru coșuri de fum, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
scăldatori pentru păsări (construcții nemetalice),
acvarii nemetalice (structuri), voliere nemetalice
(construcții), cheiuri prefabricate nemetalice,
coșuri de fum nemetalice, dale de perete,
nemetalice, conducte de apă, nemetalice,
garduri nemetalice, ciment, argila pentru
caramida, pamânt pentru cărămizi, plafoane
nemetalice.

───────

clase:
38. Telecomunicații, transmitere de mesaje și
de imagini asistată de calculator, consultanță în
materie de telecomunicații, facilitarea accesului
la telecomunicații și legături cu baze de date
informatice și internet, servicii de transmitere și
recepție de date prin mijloace de telecomunicații,
servicii de informare și consultanță asociate 
cuservicii de telecomunicații, servicii de 
transmisie de date.

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii științifice si tehnologice si lucrări
de cercetare si serviciile de proiectare conexe,
servicii industriale de analiza si cercetare,
proiectare si dezvoltare de hardware si software
de calculator, elaborare, instalare, intretinere,
actualizare si inchiriere de software de calculator,
consultanță în domeniul calculatoarelor și
software-lor, proiectarea sistemelor informatice,
duplicarea programelor informatice, recuperare
de date informatice, realizarea de programe
pentru procesarea datelor, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, servicii pentru protecția
impotriva virușilor de calculator, servicii de
creare, proiectare, elaborare, perfecționare și
întreținere de programe de calculator, furnizarea
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, de sisteme și de rețele de
calculatoare, monitorizarea sistemelor de rețea,
testare de sisteme de prelucrare electronică
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, studii de
analiză comparată a eficienței și randamentului
sistemelor informatice, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
servicii de integrare a sistemelor informatice,
servicii de monitorizare a sistemelor informatice,
configurare de sisteme și rețele informatice,
controlul calității referitoare la sisteme de
calculatoare, dezvoltare de sisteme pentru
transmisia de date, închiriere de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, consultanță în materie
de siguranța calculatoarelor și de tehnologie
informatică, proiectare și dezvoltare de baze
de date, studii de fezabilitate a sistemelor
informatice.

───────

(540)

QUANTUM YUMANA IALLIM
IALLUM I Am Love, Love Is
Me I Am Love,Love Us, Me

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

STR. TUZLA NR. 9-27, BL. J, 
AP.J12, SECTOR 2, 
BUCURESTI,ROMANIA

(210) M 2022 01001
(151) 10/02/2022
(732) ANCA-FLORICA POP, 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, 040172, 
ROMANIA

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata în legătură cu materiale descărcabile
pentru cursuri didactice, software pentru
cursuri virtuale, cărți audio, cărți electronice
descărcabile, dvd-uri preinregistrate, cd-uri
cu muzică, cd-rom-uri pre-înregistrate, cursuri
tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, cărți, cărți documentare, cărți
religioase, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul

16. Cursuri tipărite, materiale tipărite de cursuri
prin corespondență, cărți, cărți documentare,
cărți religioase, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie.

9. Materiale descărcabile pentru cursuri
didactice, software pentru cursuri virtuale,
cărți audio descarcabile, cărți electronice
descărcabile, dvd-uri preinregistrate, cd-uri cu
muzică, cd-rom-uri pre-înregistrate.

(591) Culori revendicate: maro ( Hex
#2d2926), potocaliu (Hex #ddab71)
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și/sau cu ridicata în legatură cu materiale
descărcabile pentru cursuri didactice, software
pentru cursuri virtuale, cărți audio, cărți
electronice descărcabile, dvd-uri preinregistrate,
cd-uri cu muzică, cd-rom-uri pre-înregistrate,
cursuri tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, cărți, cărți documentare, cărți
religioase, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță de
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
software pentru cursuri virtuale, cărți audio, cărți
electronice descărcabile, dvd-uri preinregistrate,
cd-uri cu muzică, cd-rom-uri pre-înregistrate,
cursuri tipărite, materiale tipărite de cursuri
prin corespondență, cărți, cărți documentare,
cărți religioase, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul si ridicata de
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
software pentru cursuri virtuale, cărți audio, cărți
electronice descărcabile, dvd-uri preinregistrate,
cd-uri cu muzică, cd-rom-uri pre-înregistrate,
cursuri tipărite, materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, cărți, cărți documentare, cărți
religioase, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, publicitate online
pentru materiale descărcabile pentru cursuri
didactice, software pentru cursuri virtuale, cărți
audio, cărți electronice descărcabile, dvd-uri
preinregistrate, cd-uri cu muzică, cd-rom-uri pre-
înregistrate, cursuri tipărite, materiale tipărite
de cursuri prin corespondență, cărți, cărți
documentare, cărți religioase, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
servicii educative în materie de yoga, servicii
educaționale de tip coaching, servicii de
mentorat, servicii de publicitate prin afișarea
de reclama pentru servicii educative în materie
de yoga, servicii educaționale de tip coaching,
servicii de mentorat.

servicii educaționale de tip coaching, servicii
de pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, mentorat educațional pentru adulti,
furnizare de cursuri prin corespondență,
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de meditație, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri de dezvoltare personală,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
organizare și coordonare de cursuri de zi pentru
adulți, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale, publicare de texte sub
formă de cd-rom-uri.
45. Consiliere cu privire la orientarea spirituală,
îndrumare spirituală

───────

(210) M 2022 01199
(151) 07/03/2022
(732) MEASURE BUSINESS COMPANY

(540)

PRINCESSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.24; 29.01.13; 25.12.25

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

SRL, BD. DECEBAL NR. 16, 
BL. S16, SC. 3, AP. 37, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, galben, verde,
maro

41. Instruire în yoga, servicii educative în
materie de yoga, servicii educative în materie
de dezvoltare spirituală, coaching personal
(formare), instruire pentru adulți, furnizarea
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, transfer de
know-how (instruire), coordonare de cursuri de
instruire, coordonare de evenimente, seminarii
educative, formare privind sănătatea și starea
de bine, servicii educative privind starea de
bine, furnizare de coaching personal (formare),
asistență profesională individualizată (coaching),
coaching pentru viață (instruire), servicii
educative în materie de dezvoltare spirituală,

29. Leguminoase conservate, leguminoase
uscate, leguminoase prelucrate, dahls (mâncare
indiană pe bază de leguminoase), fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
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30. Făină din semințe de leguminoase, de uz
alimentar, boabe de porumb prăjite, boabe de
grâu integral uscate, făină de linte, paste din
linte, făină de soia, făină de soia pentru mâncare,
orez, făină de năut, paste din năut, făină
din semințe oleaginoase pentru alimente, orez
integral, orez fiert, orez condimentat, făină de
orez, fidele de orez, orez sălbatic (preparat), orez
gătit și uscat, fulgi de orez, chipsuri de orez, fulgi
de orez natural, produse alimentare fabricate din
orez, mâncăruri pe bază de orez, orez îmbogățit
cu vitamine și alte minerale, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman.

───────

(210) M 2022 01202
(151) 17/02/2022
(732) M&D FINANCE MEGA GRUP SRL,

(540)

The Fisher by Chef Daian

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 03.09.10; 29.01.12

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

35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produse alimentare.
43. Servicii de restaurant, servicii de alimentație
publică

───────

boabe de soia uscate, boabe de soia preparate,
boabe de soia conservate, de uz alimentar,
fasole procesată, fasole uscată, fasole reprăjită,
fasole fiartă, linte procesată, linte (uscată),
linte (legume) conservată, soia conservată,
soia (pregătită), chipsuri de soia, chiftele de
soia, boabe de soia fermentate (natto), mazăre
marrowfat, mazăre conservată, mazăre uscată,
mazăre preparată, mazăre verde preparată,
boabe de mazăre galbenă, năut, preparat, pastă
de năut, semințe comestibile, semințe procesate,
semințe, preparate.

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

STR. ROZELOR, NR. 13, ET. P, 
AP.2, JUD. TIMIȘ, 
SAT DUMBRĂVIȚA,307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#2c2a2b, HEX #2d292a), albastru
(HEX #0976af)
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(540)

INSTAL CARPATICA
EXPERTUL

INSTALAŢIILOR TALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.03; 26.04.13; 01.15.05;
01.15.17; 12.03.11; 29.01.14

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de
gătit, de uscare de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), filtre pentru aparate de încălzit,
filtre pentru uz industrial și casnic, aparate,
instalații si sisteme de încălzire prin pardoseală,
pompe de căldură, radiatoare, electrice,
radiatoare (încălzire), accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, vase

de expansiune pentru instalații de încălzire
central, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare
a aerului, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini
de purificare a aerului, instalaţii de aer
condiţionat, aparate de aer condiţionat, duze
anti-stropire pentru robinete, grătare, căzi de
baie, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie /
instalaţii sanitare pentru baie, bideuri, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare, radiatoare de încălzire centralizată,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), aragazuri / maşini de
gătit, aparate şi instalaţii de gătit, instalaţii de
răcire pentru apă, maşini şi instalaţii de răcire,
instalaţii şi echipamente de răcire, dispozitive
de dezgheţare pentru vehicule, instalaţii de
desalinizare, proiectoare de lumina, mașini de
ceață, aparate si instalatii de încălzire prin
pardoseală, umidificatoare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
ventilatoare (aer condiţionat), aparate de
alimentare pentru cazanele de încălzire, filtre
pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, şeminee, domestice, fitinguri, formate,
pentru cuptoare / fitinguri formate pentru
cuptoare, instalaţii de tras apa, forje, portabile,
fântâni, congelatoare, brichete cu gaz, aparate
de epurare a gazelor, arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de gaz,
altele decât componentele maşinilor, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire (apă) /
instalaţii pentru încălzirea apei, cazane de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire,
electrice, elemente de încălzire, cuptoare cu aer
cald, aparate cu aer cald, fitinguri pentru baie
cu aer cald, reşouri, hidranţi, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
arzătoare cu petrol, țevi (componente ale
instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, rezervoare de apă sub
presiune, accesorii de reglare pentru instalaţiile
şi ţevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
şi de siguranţă pentru ţevile de gaz, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru,
gri, alb

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

(210) M 2022 01227
(151) 17/02/2022
(732) INSTAL CARPATICA SRL, 

STR. NUCULUI, NR. 28, 
HALA A, JUD.BRAȘOV, 
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 
nr. 84/1998, republicată, conform adresei 
înregistrată cu nr. OSIM 1016953 din data 

16.06.2022, solicitantul nu revendică un drept 
exclusiv asupra denumirii: 

“EXPERTUL INSTALAŢIILOR TALE“.
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de apă, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de gaz, instalaţii pentru sauna,
reflectoare, cabine de duş, duşuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, colectoare
termice solare (încălzire), băi spa (căzi), instalaţii
de generare a aburului, acumulatoare de aburi,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
cadre structurale pentru cuptoare / cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), vase de toaletă, scaune
de toaletă, toalete, portabile, toalete (closete
cu apă) / closete cu apă, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri precum echipamente
pentru instalații de încălzire, răcire, de uz
casnic și industrial, centrale, boilere, cazane pe
combustibil solid, centrale termice pe gaz în
condensare, filtre anti calcar, hidrofoare, instalații
încălzire în pardoseală, panouri solare, pompe,
pompe ape uzate, pompe de căldură, radiatoare,
rezervoare toalete, rigole de dus, robineți,
stocatoare apă (puffere), țevi și fitinguri, vase de
expansiune, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi 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 poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, toate aceste servicii în legătură
cu echipamente pentru instalații de încălzire,
răcire, de uz casnic și industrial, centrale, boilere,
cazane pe combustibil solid, centrale termice pe
gaz în condensare, filtre anti calcar, hidrofoare,

instalații încălzire în pardoseală, panouri solare,
pompe, pompe ape uzate, pompe de căldură,
radiatoare, rezervoare toalete, rigole de dus,
robineți, stocatoare apă (puffere), țevi și fitinguri,
vase de expansiune, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă si consultanţă
comercială, servicii de agenții de import-export,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.

───────

(540)

AUTO SIMPLU
SERVICE PIESE AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 15.07.09; 15.09.09

clase:

(210) M 2022 01242
(151) 17/02/2022
(732) SC AUTO SIMPLU SRL, 

STR. DRUMUL DE CENTURĂ 
NR.222, LOTUL 1, GALATI, 
GALAȚI,ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, 
STR.REGIMENT 11 SIRET, NR. 15,
BL. E4 , AP. 54, JUDETUL GALATI,
GALATI, 800322, GALAȚI, ROMANIA

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

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 
nr. 84/1998, republicată, conform adresei 

înregistrată cu nr. OSIM 0336131129 din data 
02.06.2022solicitantul nu revendică un drept 

exclusivasupra denumirii: 
"SERVICE” si "PIESE AUTO”.
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37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, gresaj de motoare, îndepărtarea
ruginii, înlocuire de acumulatori, înlocuirea
bateriilor, înlocuirea frânelor, înlocuirea luminilor,
recondiționarea mașinilor, a motoarelor și
a mașinilor de forță uzate sau parțial
distruse, recondiționarea motoarelor uzate
sau parțial distruse, recondiționarea osiilor,
recondiționarea utilajelor uzate sau parțial
distruse, recondiționarea electromotoarelor
și motoarelor uzate sau parțial distruse,
recondiționarea ambreiajelor, reparare de
axe pentru mașini, reparare de piese de
motoare, reparații de mașini, echilibrarea
roților, echilibrare anvelope, furnizare de
informații privind repararea vehiculelor,
furnizare de informații privind întreținerea
vehiculelor, înlocuire de amortizoare, inspecția
vehiculelor înainte de reparații, instalare
de accesorii pentru automobile, reparare
de camioane, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, recondiționarea frânelor
pentru camioane pneumatice, recondiționarea
motoarelor de vehicul, reglajul motoarelor,
recondiționarea vehiculelor, reparare de sisteme
de frânare pentru vehicule, reparare de sisteme
de suspensie pentru vehicule, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese ale
acestora, repararea tapițeriei autovehiculelor,
reparaţii, întreţinere şi alimentare cu carburant
pentru vehicule, reparații de vehicule avariate
în urma accidentelor, servicii de depanare
pentru vehicule, servicii de schimb de ulei
pentru autovehicule, servicii de întreținere a
vehiculelor comerciale, servicii de întreținere și
reparații pentru vehicule terestre, servicii de
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de spălare a vehiculelor, servicii de spălare de
autovehicule, servicii mobile de punere la punct
pentru vehicule, servicii mobile de schimb de ulei
pentru autovehicule prestate la locația clientului,
stații service pentru repararea vehiculelor, stații
service pentru întreținerea vehiculelor, verificare
de automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, vopsire
de vehicule, vopsirea automobilelor, vopsirea
vehiculelor, vopsitul autovehiculelor.

───────

(210) M 2022 01282
(151) 18/02/2022
(732) BUSINESS MICROCREDIT IFN

(540)

BUSINESS MICROCREDIT

cu nr. OSIM 1016530 din data 10.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: “BUSINESS" si "MICROCREDIT".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 05.03.15;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 26.04.01;
26.04.09

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 
nr.84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(591) Culori revendicate: 
verde ( HEX#26ce3f, HEX #108e23), 
alb (HEX#ffffff), 
negru (HEX #000000)

SA, STR. ETERNITATE NR.76,
CLĂDIREA AXA PLUS, ET.3, 
JUD.IAȘI, IAȘI, 700329, IAȘI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 01284
(151) 18/02/2022
(732) BUSINESS MICROCREDIT IFN

SA, STR. ETERNITATE NR. 76,
CLADIREA AXA-PLUS, ETAJ 3,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700329, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BUSINESS MICROCREDIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 26.11.01;
26.11.07; 26.04.01; 26.04.09; 05.03.15

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

───────

(210) M 2022 01291
(151) 18/02/2022
(732) CLAUDIU- FLORIN NISIPAȘIU,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

SECUNDAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 17.01.02

clase:
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace bijuterii pentru pălării,
ace de ceasornic, ace de cravată, ace de
pălărie ornamentale, ace de rever (bijuterii),
ace ornamentale din metale prețioase, ace
pentru ceasuri, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii și deteriorării monturii și pietrelor,
agat ca bijuterie, agrafe de argint, agrafe de
cravată, amulete (bijuterii), amulete pentru inele
de chei, amulete pentru lanțuri de chei, ancore
(ceasornicărie), aparate și instrumente de
cronometrie, arcuri de ceas, argint, artă murală
din metale prețioase în 3d, articole de bijuterie,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie cu pietre prețioase, articole de bijuterie
din lanțuri răsucite, articole de bijuterie false,
articole de bijuterie placate cu metale prețioase,
articole de bijuterie realizate din metale

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 
nr. 84/1998,  republicată,  conform  adresei 
înregistrată cu nr. OSIM 1016531 din data 

10.06.2022, solicitantul nu revendică un drept 
exclusiv asupra denumirilor: “BUSINESS" si 

"MICROCREDIT".

(591) Culori revendicate:
negru (HEX#000000), alb (HEX #ffffff),
verde (HEX#26ce3f, HEX #108e23)

STR. PĂCII NR. 1D, 
JUD.MEHEDINȚI, 
DROBETA-TURNUSEVERIN, 
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

În  conformitate  cu  prevederile  art.  22  din  
Legea nr.  84/1998,  republicată,  conform  

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1016564 din data
 10.06.2022, solicitantul nu revendică un drept 

exclusiv asupra denumirii: “SECUNDAR“ pentru 
urmatoarele produse din clasa 14: "ace de 

ceasornic, ace pentru ceasuri, piese de ceasornic,
 piesepentru ceasornice, piese pentru ceasuri, 

piese pentru instrumente de masurare a timpului".
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prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
articole de ceasornicărie, articole de imitații
de bijuterie, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, articole semifinisate
din metale prețioase utilizate în confecționarea
articolelor de bijuterie, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, aur, aur filat (bijuterie), balansiere
(ceasornicărie), bănuți de aramă, benzi din
fire flexibile purtate ca brățări, articole de
bijuterie, bijuterie din argint veritabil, bijuterii,
casete de bijuterii , bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din plastic, bijuterii confecționate din perle
de cultură, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii cu
pietre prețioase, bijuterii de corp, bijuterii
de fildeș, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fantezie, imitații, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii-pandantive, bijuterii pentru animale
de companie, bijuterii pentru cap, bijuterii
pentru copii, bijuterii pentru față, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii pentru
uz personal, bijuterii personale, bijuterii placate
cu aliaje din metale prețioase, bijuterii sub
formă de articole din pietre prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, ceasuri cu brățară,
brățări, brățări (bijuterii), brățări cu mărgele
din lemn, brățări de argint, brățări de aur,
brățări de ceas, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de încheietură (în scopuri de binefacere),
brățări de plastic sub formă de bijuterii,
brățări de prietenie, brățări din mărgele, brățări
din metale prețioase, brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), brățări folosite în scop caritabil, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
pentru ceasuri de mână, brățări pentru gleznă,
brățări placate cu argint, brățări placate cu aur,
brățări și ceasuri combinate, brelocuri, brelocuri
de chei din metale prețioase, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri din piele, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri în formă de ceas, brelocuri metalice,

brelocuri, nemetalice, brelocuri pentru chei
(inele) căptușite cu metale prețioase, brelocuri
retractabile pentru chei, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă și ace de cravată,
caboșoane, cadrane (ceasornicărie), cadrane
pentru ceasornice, cadrane pentru ceasuri,
cadrane solare, calcedonie, camee (bijuterii),
carcase de ceas ca piese de ceas, carcase
de ceasuri de mână, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, casete adaptate pentru
păstrarea articolelor de bijuterie, casete de arc
cu sistem de blocare a axului (ceasornicărie),
casete de bijuterii, casete de bijuterii (cutii) din
metale prețioase, casete de bijuterii, nemetalice,
casete de prezentare pentru ceasuri, casete
de prezentare pentru articole de ceasornicărie,
casete din metale prețioase pentru ceasornice,
casete pentru bijuterii, cu excepția celor din
metale prețioase, casete pentru bijuterii din
metale neprețioase, casete pentru bijuterii, din
metal, casete pentru bijuterii (montate), casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, casete pentru
ceasornice (montate), casete pentru ceasuri
de mână, catarame pentru curele de ceas,
lanțuri de ceas, mecanisme de ceasornic,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasornice de călătorie, ceasornice de
sincronizare, ceasornice mici, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
casete de prezentare pentru ceasuri, ceasuri cu
ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu mecanisme cu cuarț, ceasuri
cu o funcție de memorare, ceasuri de birou,
ceasuri de buzunar, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de damă, ceasuri de mână, ceasuri
de mână cu aparate gps, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână din argint, ceasuri
de mână din metale prețioase sau placate cu
acestea, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, ceasuri de șemineu,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri digitale, ceasuri digitale care includ
radiouri, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri digitale cu cronometre automate, ceasuri
din aur laminat, ceasuri din aur, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri în
miniatură, ceasuri industriale, ceasuri mecanice,
ceasuri-inel cu led, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
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întoarcere automată, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri pentru asistente, ceasuri pentru
automobile, ceasuri pentru fusuri orare, ceasuri
pentru scufundare, ceasuri pentru scufundări,
ceasuri placate cu aur, ceasuri și ceasuri
de mână în general, ceasuri și ceasuri de
mână pentru columbofili, ceasuri solare, ceasuri
sportive, cercei, cercei cu pandantiv, cercei
de argint, cercei de aur, cercei pentru body-
piercing, cercei din metale prețioase, cercei
pentru piercing, cercei placați cu argint, cercei
placați cu aur, chei amulete din metale prețioase,
chei amulete placate cu metale prețioase,
podoabe din chihlimbar , perle din hihlimbar
presat , clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, clipsuri pentru urechi, coliere
(bijuterii), coliere din metale prețioase, coliere
plastron, coroane pentru ceasuri de mână, ace
de cravată, cronografe, cronografe (ceasuri),
cronografe destinate utilizării ca ceasuri,
cronografe destinate utilizării ca instrumente
pentru măsurarea timpului, instrumente de
cronometrare, cronometre pentru nave, crucifixe
ca bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, cruciulițe (bijuterii),
cupe pentru premii din metale prețioase, curele
de ceas, curele de ceas din metal, piele sau
plastic, curele de ceas din nailon, curele de
ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
cutii (adaptate) pentru articole de ceasornicărie,
cutii adaptate pentru păstrarea ceasurilor, cutii
de prezentare pentru articole de ceasornicărie,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase, cutii
de prezentare pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii decorative fabricate din
metale prețioase, cutii din lemn pentru bijuterii,
cutii din metale prețioase pentru articole de
ceasornicărie, cutii din metale prețioase, cutii
din piele pentru bijuterii, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii, altele decât cele din metale prețioase,
cutii muzicale pentru bijuterii, cutii pentru ace
de cravată, cutii pentru bijuterii, cutii pentru
bijuterii din metale prețioase, cutii pentru bijuterii
(montate), cutii pentru butoni, cutii pentru
butoni de manșete decorativi, cutii pentru
ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate), cutii
pentru ceasuri de mână și ceasornice, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână etc.), cutii
suvenir din metale prețioase, decorațiuni adezive

pentru pereți, din metal prețios, decorațiuni de
perete din metale prețioase, diademe, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, dulapuri
pentru ceasornice, esapamente (mecanisme
pentru ceasuri), etichete din metale prețioase
de cusut pe îmbrăcăminte, etuiuri adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri pentru
instrumente cronometrice, figurine de animale
(ornamente) confecționate din metale prețioase,
figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, figurine de uz ornamental
din pietre prețioase, figurine decorative cu
acțiune din metale prețioase, figurine din
aur, figurine din imitație de aur, figurine din
metale prețioase, figurine din pietre prețioase,
figurine din pietre prețioase sau semiprețioase,
figurine în miniatură (placate cu metale
prețioase), figurine ornamentale confecționate
din metale prețioase, figurine (ornamente)
placate cu metale prețioase, figurine placate
cu metale prețioase, figurine realizate din
argint, figurine (statuete) din metale prețioase,
podoabe din fildeș, fir de argint (bijuterii), fir
de sârmă din metale prețioase (bijuterii), fire
de argint (bijuterii), fire din metale prețioase,
fire din metale prețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), gablonțuri din bronz, geme,
geme prețioase și semiprețioase, genți tip
rulou pentru bijuterii, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, imitație de jais, imitații de aur, imitații
de bijuterii, imitații de bijuterii ornamentale,
imitații de perle, imitații de pietre prețioase,
închizătoare pentru ceasuri, închizători pentru
bijuterii, încuietori pentru coliere, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele cu sigiliu, inele
de argint, inele de fixare, fiind piese de
bijuterie, inele de logodnă, inele de prietenie,
inele din aur, inele din platină, inele eternity,
inele pentru chei, inele pentru chei (decorațiuni
mici sau brelocuri) din metale prețioase, inele
pentru chei din metale prețioase, inele pentru
chei (inele de chei cu breloc sau portchei
decorativ), inele pentru piercing corporal, inele
placate cu argint, inele placate cu aur, inele
placate cu metale prețioase, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, inele tip
„eternity”, insigne cloisonne, insigne de rever din
metale prețioase, insigne de rever ornamentale,
insigne decorative (bijuterii), insigne din metale
prețioase, insigne metalice (metale prețioase),
instrumente cronologice, instrumente de
ceasornicărie confecționate din aur, instrumente
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de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente pentru măsurarea
timpului, jad (articole de bijuterie), jais, jais
brut sau semiprelucrat (gagat), ornamente din
jais (gagat), lănțișoare de aur, lănțișoare de
aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
gleznă, lănțișoare de bijuterie pentru brățări,
lănțișoare de bijuterie pentru coliere, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri (bijuterii), lanțuri confecționate
din metale prețioase (bijuterii), lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru brățări de gleznă, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru coliere,
lanțuri de bijuterii, lanțuri de ceas, lanțuri
de chei din metal prețios, lanțuri de cravată
din metale prețioase, lanțuri de gât, lanțuri
din metale prețioase pentru brățări, lanțuri
din metale prețioase, lanțuri metalice pentru
chei, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri pentru chei,
lanțuri pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), lanțuri placate cu
argint, lanțuri placate cu aur, lanțuri răsucite
(bijuterii) confecționate din metale comune,
lanțuri răsucite confecționate din metale
prețioase, limbi de ceas, machete (ornamente)
din metale prețioase, marcasite, mărgele
pentru crearea de bjuterii, mărgele pentru
meditație, mătănii, mecanisme acționate electric
pentru ceasuri de mână, mecanisme acționate
electronic pentru ceasuri de mână, mecanisme
de ceasornic, mecanisme de ceasornice și
ceasuri, mecanisme de ceasuri, mecanisme
pentru întoarcerea ceasurilor, medalii, medalii
comemorative, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
prețioase, medalioane confecționate din metale
neprețioase, metale prețioase, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase
prelucrate sau semiprelucrate, metale prețioase
semiprelucrate, metale prețioase și aliajele
acestora, misbaha (mătănii), monede care
nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, obiecte de artă din argint emailat,
obiecte de artă din aur emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, obiecte de artă
din metal (metale prețioase), olivină (peridot),
ornamente confecționate din metale prețioase
(statui), ornamente din metale prețioase pentru
pălării, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, ornamente pentru coafuri
de mireasă, sub formă de diademe, ornamente

pentru îmbrăcăminte (din metale prețioase),
ornamente pentru încălțăminte, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru rochii sub
formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente personale de
metale prețioase, orologii stative, oscilatoare
pentru ceasuri mecanice, oscilatoare pentru
ceasuri, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, oscilatoare pentru pendule,
ornamente pentru pălării (din metale prețioase),
pandantive, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive
din chihlimbar presat fiiind articole de bijuterie,
pandantive pentru lanțuri de ceas, ace pentru
parură , pendule, pendule (ceasornicărie),
perle artificiale, perle (bijuterie), perle de
cultură, perle naturale, piese de mecanism
de ceas, piese pentru ceasornice, piese
pentru ceasuri, piese și accesorii pentru
bijuterii, piese și accesorii pentru instrumente
cronometrice, pietre artificiale (prețioase sau
semiprețioase), piese și accesorii pentru
instrumente de măsurare a timpului, pietre
pentru bijuterii, pietre prețioase, pietre prețioase
artificiale, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, pietre prețioase semiprelucrate
și imitații ale acestora, pietre prețioase și
semiprețioase, pietre prețioase sintetice, pietre
sintetice (bijuterii), plăci comemorative, plăci
comemorative din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, plasă de lanțuri din
metale prețioase (bijuterii), plasă din lanțuri din
metale semiprețioase, platină (metal), podoabe
(bijuterie), platină și aliajele sale, podoabe pentru
încălțăminte (din metale prețioase), portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), produse de
bijuterie, produse de ceasornicărie, ceasuri
de referință (ceasuri etalon), rubin, rulouri
organizatoare de bijuterii pentru voiaj, săculeți
pentru bijuterii, adaptați, safire, sardonix
(neprelucrat), sculpturi din metale prețioase,
sculpturi ornamentale confecționate din metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
sisteme de cronometrare pentru sport, smaralde,
spinel (pietre prețioase), statuete confecționate
din metale semiprețioase, statuete confecționate
din pietre semiprețioase, statuete din metale
prețioase și aliajele acestora, statui din metale
prețioase ale icoanelor religioase, statui din
metale prețioase, sticlă de ceas, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, strasuri pentru confecționat
bijuterii, ștrasuri pentru corp, suporturi pentru
ceasornice, suporturi pentru inele din metale
prețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, talismane pentru brățări, talismane
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pentru coliere, tanzanit ca pietre prețioase,
tiare, tocuri pentru chei din metale prețioase,
topaz, trofee confecționate din aliaje de
metale prețioase, verighete, turmaline (pietre
semiprețioase), zirconiu cubic.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în materie de management,
consultanță în planificarea afacerilor, coordonare
de expoziții în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, marketing
de produse, marketing digital, marketing
direct, marketing promoțional, organizare de
demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de lansări de produse, organizare de
prezentări în scopuri publicitare si comerciale,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, organizarea afacerilor, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, promovarea
vânzărilor, publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de târguri comerciale, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, realizarea de
evenimente comerciale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
import și export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata pentru ceasuri, bijuterii,

ochelari de soare, parfumuri , accesorii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
ceasuri, bijuterii, ochelari de soare, parfumuri,
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu ochelari de soare, rame de ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame de ochelari fabricate dintr-o
combinație de metal și plastic, rame de ochelari
nemontate, testare de marcă, regruparea în
beneficiul tertilor, a unei game variate de produse
in special ceasuri, articole de ceasornicarie si
accesorii, bijuterii, ochelari de soare, parfumuri,
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă şi să le achiziţioneze cît mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic,
online, cu amănuntul sau cu ridicata a produselor
proprii.

───────
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(210) M 2022 01299
(151) 19/02/2022
(732) IOAN ZAHARIA, BD. TIMIȘOARA

NR. 35, BL. OD6, SC.3, ET.6,
AP.100, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BICUBU BIscuiți CU
BUcurie BISCUIȚI DE

CASĂ REȚETĂ ORIGINALĂ
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.09;
02.09.01

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

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

(210) M 2022 01364
(151) 22/02/2022
(732) METAL TERMO INDUSTRY

SRL, STR. HUMORULUI NR.85,
JUDETUL SUCEAVA, MOARA
NICA, 500113, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

DURRA-Tigla
metalica durabila

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

───────

adresei  înregistrată  cu  nr.  OSIM  1016563  din
data  10.06.2022,  solicitantul  nu  revendică  un
drept exclusiv asupra denumirilor: 

“BISCUIȚI DE CASĂ" si "REȚETĂ 
ORIGINALĂ"

(591) Culori revendicate: maro (HEX 
#c0a87e,HEX #bf9f60, HEX #9d753c, 
HEX#9e876c), negru (HEX #000000), 
alb

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

───────

(740) ALECU BOGDAN, 
STR.L.PATRASCANU, NR. 2, 
JUDETULBACAU, BACAU, 
600018, BACĂU,ROMANIA
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(540)

JAP JAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.05.06

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

(540)

ERIKA CIREȘE ECO
ERIKA ECO CHERRIES

ERIKA GUSTOASE
SĂNĂTOASE MIRACULOASE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
05.07.16

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

31. Fructe proaspete.
───────

STR. PETRU NEGULESCU 
NR. 4,JUDEȚ PRAHOVA, 
PLOIEȘTI,PRAHOVA, 
ROMANIA

(210) M 2022 01527
(151) 18/03/2022
(732) BOGDAN ADRIAN BECIU, 

43.  Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații  și  consiliere  cu  privire  la  prepararea 
demâncăruri,  servicii  de  bucătari  personali, 
servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2022 01623
(151) 18/03/2022
(732) TMAG INVEST GROUP SRL, 

STR. BARAJUL ARGES NR. 41 E,
ET.1, AP. 7, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591)  Culori revendicate: 
verde (Pantone 355C),  
roșu  (Pantone  200C), alb
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(210) M 2022 01663
(151) 04/03/2022
(732) ADELINA IOANA PESTRIȚU

(540)

Adelina Pestritu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de publicitate și reclamă, servicii
de promovare, servicii de marketing, servicii
de comerț online și offline, creare de conținut
în scop publicitar, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrari de birou,
scrierea și publicarea de texte publicitare, servicii
de relații publice, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar, servicii
de agenții de import-export, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole în scopuri
promoţionale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, servicii de vânzare,
consultanță în servicii de comunicare,
management și marketing.
40. Realizarea de haine pe comandă, realizarea
de bijuterii pe comandă, servicii de croitorie,
realizarea de produse de încălțăminte.

───────

(210) M 2022 01664
(151) 04/03/2022
(732) MOROSANU IRINA P.F.A.,

STRADA EPISCOPIEI NR. 3-3 BIS,
ETAJ 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Les vacances d'Irina
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Bagaje, pungi (plicuri, săculeți) din piele,
pentru ambalat, portofele și alte accesorii,
respectiv: genți pentru sporturi, genți, genți
de plajă, serviete, etuiuri pentru cărțile de
vizită, poșete din zale, etuiuri pentru cârdurile
de credit (portofele), genți de mână, portchei,
plase pentru cumpărături, umbrele de soare,
portofele, poșete, rucsacuri/genți de spate,
ghiozdane școlare/genți pentru școală, sacoșe
de cumpărături, reutilizabile, geamantane,
geamantane cu roti, cufere de voiaj, genți de
voiaj, seturi de voiaj, din piele, garnituri de
piele pentru mobilă/garnituri din piele pentru
mobilă, cufere (bagaje), umbrele , valize, genți
de cosmetice, nedotate.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.

───────

ȘTEBLEA, STR. EMIL RACOVIȚĂ
NR. 47, VILA C13, 
CARTIER POPASULUI, 
JUD. ILFOV,VOLUNTARI, 077190,
 ILFOV,ROMANIA
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(210) M 2022 01676
(151) 07/03/2022
(732) STIHLL SRL, STR MUGURULUI

(540)

S RESORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
35. Servicii de vânzare de apartamente.
36. Administrare de clădiri cu apartamente,
închirieri de spații comerciale.
43. Servicii oferite de resort respectiv cazarea,
servicii de alimentație publica, servicii oferite
de beach bar, rezervări de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații).
44. Furnizare de centre de recuperare fizică,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de consultanță referitoare la îngrijirea
sănătății, servicii de fizioterapie, servicii de
terapie, tratamente terapeutice pentru corp.

───────

(210) M 2022 01680
(151) 15/03/2022
(732) SC OPTIMAR CONSULT INVEST

SRL, SAT CEAUSESTI NR. 255,
CAM. 2, JUDETUL ARGES,
OARJA, 117545, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Proten dog

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

31. Hrană pentru câini, hrană mixtă pentru
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
la conservă pentru pisici, hrană pentru animale
de companie, hrană pentru câini de curse, hrană
la conservă pentru câini, hrană pe bază de
cereale pentru animale.

───────

(210) M 2022 01683
(151) 07/03/2022
(732) DANIELA TURCU, BL.DUNAREA,

(540)

NR.66 BIS, JUD. CONSTANTA,
CONSTANȚA,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA, 
ROMANIA

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

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

44. Servicii de terapie autogen, terapie cognitiv-
comportamentală (tcc), servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie ocupațională și
reabilitare, terapie psihologică pentru sugari și
copii, servicii de terapie a insomniei.

CRIIN-Matode si
tehnici de crestere a

receptivitatii de invatare prin
integrarea neuroterapiilor

───────

NR.34, B5A, SC.2, ET.3, AP.33,
JUDETUL GALATI, GALATI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 01686
(151) 07/03/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS
- SERNADA, VISEU, P-3505-330,
PORTUGALIA

(540)

VENACTIV

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

3. Produse cosmetice.
5. Substante dietetice de uz medical.

───────

(540)

CALMOSTABIL by DVR

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

(540)

FORTA FERMIERILOR

(531) Clasificare Viena:
02.09.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F7FA00), negru (HEX #000000), alb

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare.

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente  pentru  sugari,  suplimente  dietetice  
de uz uman si veterinar.
35. Servicii de comert cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(740) INTELLEXIS SRL, 
STR. CUŢITUL DE ARGINT NR. 68, 
ET.2, SECTOR 4,BUCUREŞTI, 
040558, ROMANIA

STR. CRINILOR NR. 20, SAT 
MERIIPETCHII, JUDEȚ ILFOV,
 COM.NUCI, ILFOV, 
ROMANIA

(210) M 2022 01688
(151) 07/03/2022
(732) VLAD-FLORIN MACOVEI, 

(210) M 2022 01687
(151) 07/03/2022
(732) D.V.R. PHARM SRL, 

STR. MILANO NR. 12, 
CAMERA 2, SATPREJMER, 
JUDEȚ BRAȘOV,COMUNA 
PREJMER, BRAȘOV,ROMANIA
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(540)

Optimutil un zâmbet pentru
creatorii de zâmbete

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.15; 03.01.16; 03.01.24

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

41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de instruire în domeniul medical, servicii de
formare profesională în domeniul medical,
consiliere în materie de pregătire medicală,
organizare de conferințe și simpozioane în
domeniul medical, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, coordonare
de seminarii de instruire pe probleme medicale,
publicare de texte medicale, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul stomatologic.

───────

(210) M 2022 01691
(151) 07/03/2022
(732) SEEDS OF KENOSIS DESIGN

(540)

KENOSIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
piele brută sau semiprelucrată, cufere (bagaje),
curele de bagaje cu încuietori, cutii din piele,
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee), genți
de voiaj și de transport, borsete, genți, genți
de umăr, genți de plajă, genți cu rotile, genți
de umăr pentru copii, genți pentru cosmetice
(fără conținut), geamantane, ghiozdane, huse
de mobilă, din piele, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, mape pentru documente, portchei,
portmonee din piele, portofele, poșete, ranițe,
rucsacuri, serviete, săculeți din piele, serviete din
piele, tocuri din piele, valize.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,

(210) M 2022 01690
(151) 07/03/2022
(732) OPTIMUTIL S.R.L., 

STR. PRINCIPALĂ NR. 546, 
SATLEREȘTI, JUD. ARGEȘ, 
COMUNA LEREȘTI, ARGEȘ,
 ROMANIA

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

S.R.L., STR. PRIVIGHETORII,
NR.2C, SAT CERNETEAZ, 
JUDEȚTIMIȘ, 
COMUNA GIARMATA,TIMIȘ, 
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mese decorative, mese de toaletă, mese
cu piedestal, mobilier, mobilier de baie, mobilier
de bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din
lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine, coșuri pentru flori, din răchită, coșuri
împletite, coșuri decorative din lemn.
21. Cutii pentru pâine, cutii pentru picnic, coșuri
de uz casnic, coșuri împletite de uz casnic,
planșete de pâine, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, suporturi pentru tocătoare, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, tăvi de servit, tăvi
de uz casnic, tăvi (platouri de servit), tocătoare
din lemn pentru bucătărie.

───────

(210) M 2022 01692
(151) 07/03/2022
(732) CLINICA VOCEA COPILĂRIEI

S.R.L., STR. CHIMIRULUI, NR.2,
CAMERA 1, JUDEȚ ILFOV,
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CLINICA VOCEA COPILARIEI

(531) Clasificare Viena:
26.01.14; 27.05.17; 27.05.19; 02.05.01;
26.11.13

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

(210) M 2022 01693
(151) 07/03/2022
(732) ALEXANDRU-RĂZVAN MEROIU,

(540)

Arta by Dr. Meroiu Alexandru
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 26.11.05;
26.11.12

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

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

B-DUL. FERDINAND I. NR. 118,
ETAJ 2, AP 203, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021395, ROMANIA

41.  Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii.
44.  Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii spitalicesti,
servicii de analize medicale în scop de

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de terapie, terapie în
scopuri fizice, psihologice şi cognitive, terapie
logopedă, terapie dialectic-comportamentală,
servicii de terapie ocupațională, terapie cognitiv-
comportamentală (tcc), terapie psihologică
pentru sugari și copii, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de evaluare psihologică,
servicii de evaluare medicală.

───────

diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice , asistenţă medicală,
îngrijire, medical, închirierea de echipamente
medicale, servicii de ortodonţie, consiliere
farmaceutică, servicii de telemedicină.

───────
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(210) M 2022 01694
(151) 07/03/2022
(732) ADYA GREEN PHARMA SRL,

CALEA MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ETAJ 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020892, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.16

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul on-line, toate acestea pentru
urmatoarele produse: preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, parfumuri,
uleiuri esenţiale, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale
sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
dezinfectanţi, produse şi articole pentru
distrugerea dăunătorilor, biocide, instecticide,
insecticide de uz domestic, dispozitive medicale,
dispozitive medicale de unica folosinta, aparate
si instrumente chirurgicale, medicale, dentare
si veterinare, membre, ochi si dinti artificiali,
articole ortopedice, materiale de sutura,
dispozitive terapeutice si de asistenta adaptate
pentru persoanele cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive si articole pentru
sugari, aparate, dispozitive si articole pentru
activitate sexuala, bandaje de sustinere si
imbracaminte speciala de uz medical, dulciuri,
acadele (dulciuri), bomboane (produse de
cofetărie), bomboane (dropsuri), bomboane
(nemedicinale), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), praline (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicinale, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele decât
cele pentru uz medical, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
ciocolată, ceai, cafea.

(591)    Culori revendicate: verde 
(Pantone3415C, Pantone 375C)

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, dezinfectanţi, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
instecticide, insecticide de uz domestic.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,

ADYA Green Pharma

membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical.
30. Dulciuri, acadele (dulciuri), bomboane
(produse de cofetărie), bomboane (dropsuri),
bomboane (nemedicinale), drajeuri (produse de
cofetărie nemedicinale), praline (produse de
cofetărie), produse de cofetărie nemedicinale,
pastile mentolate (produse de cofetărie),
altele decât cele pentru uz medical, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, produse de cofetărie sub
formă de tablete, ciocolată, ceai, cafea.
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(540)

A.S. Viva Sport
Constanta Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.01; 21.03.01;
26.11.06; 26.03.01; 26.01.03; 29.01.15

35. Publicitate.

───────

39.  Transport,  ambalarea  şi  depozitarea 
bunurilor,  toate  acestea  pentru  urmatoarele 
produse:  preparate  cosmetice  şi  articole  de 
toaletă nemedicinale,  produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri
esenţiale, preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, dezinfectanţi, produse
şi articole pentru distrugerea dăunătorilor,
biocide, instecticide, insecticide de uz
domestic, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare și
veterinare, membre, ochi și dinți artificiali,
articole ortopedice, materiale de sutura,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoanele cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
sugari, aparate, dispozitive și articole pentru
activitate sexuală, bandaje de susținere și
îmbrăcăminte specială de uz medical, dulciuri,
acadele (dulciuri), bomboane (produse de
cofetărie), bomboane (dropsuri), bomboane
(nemedicinale), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), praline (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicinale, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele decât
cele pentru uz medical, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
ciocolată, ceai, cafea.

───────

B-DUL AUREL VLAICU 112 A, 
JUDEȚCONSTANȚA, 
CONSTANȚA,900154, 
CONSTANȚA, ROMANIA

(210) M 2022 01696
(151) 07/03/2022
(732) RADULESCU MIHAI, 

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#231F20), roșu (HEX #E93E3A, HEX
#ED1C24), galben (HEX #FECF73,
HEX #FFF200), portocaliu (HEX
#F3A90A), albastru (HEX #2E3192)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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(210) M 2022 01698
(151) 07/03/2022
(732) PIERRE YVES CYRIL BURETTE-

NEGREA, STRADA PRINCIPALA
NR. 81, JUDEȚ MARAMUREȘ,
SIEU, 437320, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

KARPAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(540)

CLINIQUE DENTAL
SOLUTIONS FOR

SPECIALISTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

5. Materiale pentru dinți artificiali, materiale
pentru repararea dinților, materiale pentru
restaurarea dinților, materiale dentare pentru
obturarea dinților, materiale pentru plombarea
dinților, agenți corozivi pentru tratarea suprafeței
dinților, preparate pentru facilitarea erupție
dinților, materiale sintetice de uz dentar pentru
plombarea dinților, materiale ceramice de uz
dentar pentru plombarea dinților, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, profilactice stomatologice,
metale fasonate pentru stomatologie, rășini
sintetice utilizate în stomatologie, produse
medicinale pentru curățarea dinților, materiale
dentare pentru plombarea dinților.
10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate
la fabricarea dinților artificiali, chei de
culori pentru culoarea dinților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția dinților, instrumente
utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate pentru șlefuirea dinților utilizate de
medici stomatologi, dispozitive pentru calmarea
durerilor provocate de erupția dinților, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
freze folosite în stomatologie, piese protetice
pentru stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, implanturi (proteze) folosite
în stomatologie, protecții pentru dinți, de uz
medical, dispozitive pentru îndreptarea dinților
(aparate ortodontice), aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților.

───────

(210) M 2022 01702
(151) 07/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

(540)

PRIMAR LA RAPORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone3005 C)

STR. FABRICILOR NR. 5, 
JUD.PRAHOVA, PLEASA, 
PRAHOVA,ROMANIA

(210) M 2022 01701
(151) 07/03/2022
(732) TEHNODENT POKA SRL, 

STR. DR. RUSSEL NR. 5, 
ETAJ 8, AP.35, JUD. TIMIȘ, 
TIMIȘOARA,TIMIȘ, ROMANIA
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, furnizare
de informaţii în materie de telecomunicaţii,
furnizare de canale de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping, televiziune prin cablu,
servicii de telex, servicii de teleconferinţe,
radiodifuziune, radiotelefonie mobilă, difuzare de
programe radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, informaţii în
materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01703
(151) 08/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

(540)

PASUL LA OFSAID

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea

de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(540)
Eturia

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru căutarea de
date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (CRM), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,

STR. FABRICILOR NR. 5, 
JUD.PRAHOVA, PLEASA, 
PRAHOVA,ROMANIA

(210) M 2022 01705
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., 

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

STR. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 58, JUD.NEAMȚ, 
PIATRA NEAMȚ, 
NEAMȚ,ROMANIA
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platforme de software colaborative (software),
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software
pentru integrarea segmentelor de control
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,

organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
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servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

(540)

Eturia Design Your Holiday

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.13.01

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software
descărcabile, software pentru planificare,
software pentru comunicarea de date, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (crm),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software colaborative (software),

STR. 1DECEMBRIE 1918, 
NR. 58,JUDETUL NEAMT, 
PIATRANEAMȚ, NEAMȚ, 
ROMANIA

(210) M 2022 01707
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L, 

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

(591) Culori revendicate: albastru, 
verde,portocaliu
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platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru integrarea segmentelor de control
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire

de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
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, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.

───────
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(540)
Deschide ochii

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

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.

(210) M 2022 01710
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., 

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descarcabila, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru căutarea de
date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (crm), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea
de date și fișiere și pentru baze de
date, software care permite furnizarea de
informații prin rețele de comunicare, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software colaborative (software) înregistrate
sau descărcabile, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate
sau descărcabile, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
platforme de editare colaborativă în timp real
(rtce) (software), software pentru integrarea
segmentelor de control, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor
de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.

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

STR. 1 DECEMBRIE 1918, 
NR.58,JUDETUL NEAMT, 
PIATRANEAMȚ, NEAMȚ, 
ROMANIA 39. Organizarea de călătorii (transport), servicii

de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
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41.  Publicarea  de  cataloage  cu  informații 
turistice,  educație,  instruire,  divertisment, 
activitați  sportive  și  culturale,  divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
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, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și

43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

implementare,  punere  la  dispoziție  temporară
de  software  informatic  nedescărcabil, 
integrarea programelor  informatice,  servicii  de
 integrare a sistemelor  informatice,  integrare 
de  sisteme informatice  și  rețele  de 
calculatoare,  servicii de  consultanță  și 
informații  despre  integrarea sistemelor 
informatice, dezvoltare de software, întreținere 
de  software,  închirierea  de  software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.

───────
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(210) M 2022 01711
(151) 08/03/2022
(732) OPENTRANS BETON SRL,

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

(540)

OPENTRANS BETON

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.09;
26.03.01

clase:
19. Beton, beton armat, beton pentru turnare,
mortar, beton polimer, beton refractor, beton
preparat, dale din beton, plăci de beton, bolarzi
din beton, cărămizi de beton, beton industrial
folosit la lucrările de construcții civile, inele și
tuburi rigide nemetalice (construcții), plăci pentru
pavaj, dale, nemetalice, rigole (nemetalice),
bolțuri din beton, pereți din beton pentru
construcție, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, bariere de protecție din beton pentru
drumuri, beton autonivelant destinat utilizării la
construcția de clădiri, trotuare din materiale
nemetalice, borduri nemetalice pentru parcări.
35. Servicii de comert a betonului și a produselor
din beton, prin magazine en gros, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, prezentarea mărfurilor/
serviciilor în medii de comunicare, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agentii de import și export.

COM. COROIENI, NR.141, 
SATCOROIENI, 
MARAMUREȘ,ROMANIA

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

37. Turnarea betonului, presarea betonului,
etanșarea betonului, pomparea betonului,
recondiționarea betonului, nivelarea betonului
turnat, închiriere de echipamente de betonare,
închiriere de aparate pentru amestecarea
betonului, închirieri de betoniere, instalare
de cofraje pentru betonare, servicii de
ridicare și nivelare a betonului, instalare
de cofraje izolante pentru beton, construirea
de structuri de beton armat cu ajutorul
cofrajelor glisante și ascendente, construcții,
reparatii, întreținere, renovare, restaurare,
demolare de clădiri, construcții civile, industriale
și agricole, construcții de infrastructură,
marcaje și construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, edificare construcții prefabricate,
reparații în construcții, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, servicii
de izolare împotriva umidității, armături din
mortar pentru fundații, montare de plăci pentru
pardoseli, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, recostuirea zidăriei, construcție de
ziduri, amenajare teritorială pentru construcții,
aplicare de căptușeli impermeabile, aplicarea de
căptușeli pentru repararea suprafețelor clădirilor,
concasarea betonului, consolidare de clădiri si
drumuri, construcția de structuri de inginerie
civilă prin turnarea și fasonarea betonului,
construire de fundații pentru clădiri, furnizare de
informații privind construirea, reconstruirea sau
renovarea clădirilor, închiriere de echipamente
de șantier, instalare de materiale și sisteme
izolatoare, montare, întreținere și reparații
de pardoseli, montare de clădiri și structuri
prefabricate, pavare și pardosire, stratificarea
betonului, terasamente, servicii de amenajări
peisagistice cu materiale inerte, servicii de
asfaltare, servicii de pavare de drumuri, servicii
de amenajare trotuare, zonă acces pietonal și
parcări, întreținerea și repararea jgheaburilor
pentru colectarea apei pluviale, construcția de
fundații pentru drumuri, construcții de drumuri pe
bază de comandă, închiriere de mașinării pentru
efectuarea de lucrări de drumuri, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
lucrări de instalații sanitare și instalare de apă
și de gaz, dragarea canalelor fluviale, servicii
de canalizare, curățarea canalelor de evacuare,
repararea sistemeor de canalizare, instalare de
aparate de ventilație, instalare, întreținere și
reparații de aparate de climatizare, construire de
drumuri și poduri.
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40. Prelucrarea betonului, concasarea
betonului, modelarea betonului.
42. Servicii oferite de laborator de analize și
testare pentru construcții.

───────

(210) M 2022 01712
(151) 08/03/2022
(732) DISC FOOD GROUP S.R.L.,

STR. CICERO NR. 94, BL. 55,
SCARA 1, ETAJ 1, AP. 1, JUDETUL
MEHEDINTI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

Papa Dan EST. 2022

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de restaurant, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de buffet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(540)

Signature by Eturia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru căutarea de
date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (CRM), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software colaborative (software),
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale, înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software pentru
integrarea segmentelor de control, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.

organizarea transportului, informaţii în domeniul
transportului, închirieri de vehicule pentru
transport, depozitare de marfă după transport,
consultanţă profesională privind transportul,
ambalare de articole pentru transport, închiriere
de mijloace de transport rutier, colectare,
transport şi livrare de produse, servicii de
logistică în sectorul transporturilor, remorcarea și
transportul mașinilor.

39. Transport și livrare de bunuri,
transport terestru, transport de marfuri,

STR. 1 DECEMBRIE1918 NR. 58, 
JUD.NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 
NEAMȚ,ROMANIA

(210) M 2022 01715
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE 
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, ROMANIA
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35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,

activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
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, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
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a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

(540)
Rinna Kanore

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

25. Costume de baie pentru femei, costume
de baie, costume de baie întregi, costume
de baie (galanterie), costume de baie pentru
bărbați, costume de baie pentru copii, costume
de baie pentru bărbați și femei, costume

de baie întregi cu bureți pentru sutien, clini
pentru costume de baie (părți de articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri purtate de dansatori, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), costume de damă, costume
de gală, costume din piele, pantaloni colanți,
pantaloni scurți, pantaloni lungi, pantaloni
largi, pantaloni impermeabili, pantaloni sport,
pantaloni mulați, pantaloni de schi, pantaloni
de antrenament, pantaloni de ocazie, pantaloni
din piele, pantaloni de sport, pantaloni de
pijama, pantaloni de trening scurți, pantaloni
de trening cu bandă elastică, sacouri sport,
sacouri de gală, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri cu mânecă scurtă, topuri croșetate, topuri
(articole vestimentare), topuri cu spatele gol,
topuri (cămăși fără mâneci), corsete (lenjerie),
fuste-pantalon, fuste mini, fuste plisate, rochii
drepte, rochii de mireasă, rochii de bal, rochii
de plajă, rochii din piele, rochii lungi de seară,
cămăși de costum, cămăși cu nasturi, cămăși din
tricot, cămăși pentru costum, cămăși și furouri,
cămăși de noapte, cămăși din materiale țesute,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, camasi
cu maneca lunga, cămăși din catifea reiată,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși care
se poartă fără cravată, rochii și cămăși de
damă pentru plajă, cămăși de tip hawaian cu
nasturi în față, corsete (lenjerie intimă), lenjerie
intimă tricotată, combinezoane (lenjerie intimă),
lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă pentru
bărbați, pulovere, pulovere groase, pulovere fără
mâneci, pulovere cu glugă, pulovere tip polo,
pulovere din molton, pulovere cu mânecă lungă,
pulovere cu guler înalt, pulovere cu guler rotund,
pulovere cu guler pe gât, pulovere cu gât în
formă de v, veste, veste de piele, veste cu
umplutură de puf, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, pălării, căciuli
tricotate, căciuli cu ciucuri, maiouri, maiouri
de corp, bustiere, geci, geci din piele, geci
de puf, geci cu mâneci, geci fără mâneci,
balerini (încălțăminte), cauciucuri (încălțăminte),
încălțăminte de stradă, încălțăminte de sport,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru femei,
articole de încălțăminte, balerini (încălțăminte
de damă), încălțăminte, nu pentru sport,
încălțăminte cu închidere cu arici, articole de
încălțăminte pentru plajă, pantofi cu toc înalt,
pantofi cu tocuri mascate, cizme.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte.

───────

STR. PRINCIPALĂ NR 57, 
CURTE, JUD.GIURGIU, 
CĂRPENIȘU, 087086,GIURGIU, 
ROMANIA

(210) M 2022 01717
(151) 08/03/2022
(732) MARIANA EUGENIA MATEI, 
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(210) M 2022 01718
(151) 08/03/2022
(732) DIGITAL IQ AGENCY S.R.L.,

(540)
Poppy Playtime

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

28. Jucării, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
jucării vorbitoare, jucării muzicale, jucării
flexibile, jucarii inteligente, jucării modulare,
jucării antistres, jucării electronice didactice,
jucării de baie, jucării cu baterii, jucării pentru
cadă, jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși,
jucării din țesături, jucării din pânză, jucării
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
cu balansare, jucării cu radiocomandă, jucării
cu telecomandă, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, jucării electronice teleghidate, jucării de
construit, jucării pentru apă, seturi de jucării,
jucării din metal, jucării din plastic, jucării cu
apă, jucării de lemn, jucarii pentru sugari,
telecomenzi pentru jucării, jucării de nisip, jucării
de exterior, jucării cu roți, jucării cu cheiță, zmeie
ca jucării, jucării mobile de agățat pentru pătuț
(jucării), jucării comercializate la set, jucării care
fac zgomot, elemente de construcții (jucării),
blocuri de asamblare (jucării), jucării pentru
copii mici, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării gonflabile de baie, jucării utilizate în
piscine, jucării electrice de acțiune, blocuri de
construcție (jucării), jucării care se suprapun,
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), triciclete pentru copii mici (jucării), jucării
adaptate pentru activități educative, jucării cu
cheiță (din metal), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), jucării pentru cărucioare de copii, jucării
cu cheiță (din plastic), jucării din plastic pentru
baie, jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucării robot care se transformă, jucării
de construit care se îmbină, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, jucării acționate prin învârtirea
unei cheițe, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării-centru de activități pentru copii, jucării sub
formă de puzzle-uri, jucării sub formă de imitații
de alimente, jucării de construcții din mai multe
părți, cuburi de construit magnetice fiind jucării,

jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
jucării flexibile (care pot fi strânse în mână),
mingi care se pot deforma ușor sub formă de
jucării, avioane din spumă care se lansează cu
mâna sub formă de jucării, articole de petrecere
sub formă de jucării de dimensiuni mici., modele
de figurine (jucării), figurine de jucărie modelate
din plastic, figurine de jucărie de colecție, haine
pentru figurine de jucărie, figurine ale eroilor de
acțiune, seturi de asamblare de figurine, seturi
de joacă pentru figurine de acțiune, cutii pentru
figurinele eroilor de acțiune, figurine de jucărie
cu poziție adaptabilă, ursuleți de pluș, jucării de
pluș, păpuși de pluș, jucării din pluș inteligente,
jucării de pluș umplute cu boabe, jucării din pluș,
sub formă de elani, articole de îmbrăcăminte
pentru ursuleți de pluș, jucării de pluș cu păturică
de consolare.

───────

(540)
PIC-POC

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,

TARLAUA NR. 28, 
PARCELA NR. 684, CAM. 1, 
JUDETULDÂMBOVIȚA, 
SLOBOZIA MOARĂ,DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

B-DUL BUCURESTII NOI, 
NR.176, SECTOR 1,      
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2022 01720
(151) 08/03/2022
(732) ZAREA SA, 
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preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape (băuturi),
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
brandy, rachiu, cidru, cocktail-uri, digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, gin,
mied, lichioruri, perry, rom, spirtoase (băuturi)
vodcă, whisky, vinuri, vinuri spumante.

───────

(210) M 2022 01722
(151) 08/03/2022
(732) SUFRO COMPANY SRL,

(540)

Nazzar Turkish Restaurant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.24; 29.01.06;
29.01.08

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

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

───────

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

B-DUL ELISABETA NR.2B,
ZONA POARTA 1, ET.1, 
JUD.CONSTANŢA, 
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2022 01727
(151) 18/03/2022
(732) LIFE STYLE SPORT, STR. ARAD,

(540)

THE 8 RESIDENCE
BALOTESTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 07.01.10;
29.01.11

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

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar (fără posibilitatea de
achiziționare in rate sau prin închiriere),
în legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații

de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, management imobiliar, servicii de
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare (fără posibilitatea de achiziționare in
rate sau prin închiriere), servicii de planificare și
organizare în sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier ( servicii
de construcții) și servicii din domeniul
construcțiilor de clădiri și construcțiilor imobiliare,
servicii de dezvoltare imobiliara (construcții),
reparații în legătură cu imobile, servicii de
curățenie pentru imobile (interior), servicii
de curățenie pentru imobile (suprafață
exterioară), servicii de curățenie industrială
pentru imobile, consiliere și consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, construirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), servicii de informare, consultanță
privind toate serviciile de mai sus.

───────

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

12, BL.PS14A, SC.2, ET.2, AP.32,
JUD GALAȚI, GALAȚI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: Galben 
deschis,negru
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(210) M 2022 01728
(151) 09/03/2022
(732) HAGAG PROPERTIES

(540)

THE H GALLERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

clase:
35. Coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, organizare de prezentări în
scop comercial, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare și coordonare de expoziții
în scop comercial, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, organizarea
de expoziții în scopuri publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
promovare și realizare de expoziții comerciale,
realizarea de evenimente comerciale, servicii de
administrare a expozițiilor comerciale.

41. Coordonare de expoziții cu scop educativ,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,
organizarea de expoziții de artă, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare de competiții artistice, organizare
de competiții educative, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții
educaționale, organizare de expoziții pentru
divertisment, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, realizare de
expoziții cu scopuri culturale.

───────

(540)

Samurai

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

MANAGEMENT, 
CALEAVICTORIEI, 109, ET:6, 
TRONSON2, BIROUL NR. 1, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚEI NR. 37E, 
JUDILFOV, OTOPENI, ILFOV, 
ROMANIA

STR. PRINCIPALA NR. 90, 
CLADIREAC6, 
COM. TARGSORU VECHI,
JUD. PRAHOVA, ZAHANAUA,
PRAHOVA, ROMANIA

(210) M 2022 01730
(151) 09/03/2022
(732) FORTASTES SRL, 

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

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

servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de catering.

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite de
bufete cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de local public, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant și bar, servicii oferite de snack-baruri,

───────
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(540)

Samoerai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite de
bufete cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de local public, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant și bar, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de catering.

───────

(210) M 2022 01733
(151) 09/03/2022
(732) MAGAZINUL DE INFORMAȚII

(540)

Utilmond. Se
rezolvă, orice ar fi.

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

9. Baze de date (electronice) înregistrate sau
descărcabile, baze de date interactive, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice, broșuri electronice descărcabile,
clipuri video preînregistrate, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere cu muzică descărcabile,
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări video, modele de realitate virtuală,
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, aplicații
software descărcabile, aplicație software pentru
servicii de cloud computing, aplicații de
birou și de întreprindere descărcabile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații mobile, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, aplicații descărcabile pentru
fluxul de lucru, aplicații software de calculator,
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicații software
descărcabile, compilatoare, instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, pachete
de software, platforme de software colaborative
(software), software de aplicații de calculator,
software de aplicații pentru dispozitive mobile,
software de calculatoare destinat estimării
resurselor necesare, software de calculator
descărcabil pentru monitorizare la distanță și
analiză, software de calculator folosit ca interfață
de programare a aplicațiilor (API), software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
de calculator pentru controlul timpului, software
de calculator pentru contabilitate inter-rețea
în domeniul telecomunicațiilor, software de
calculator pentru căutarea de date, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și

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

(210) M 2022 01732
(151) 09/03/2022
(732) FORTASTES SRL, 

STR. PRINCIPALĂ NR. 90, 
CLADIREAC6, 
COM. TARGSORU VECHI,
JUD. PRAHOVA, ZAHANAUA,
PRAHOVA, ROMANIA

S.R.L, STR. DEZROBIRII NR. 115,
BL. A28, SC. 1, ET. 2, AP. 8, 
JUD.DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, 
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, 
STR. CUŢITUL DE ARGINT NR. 68, 
ET.2, SECTOR 4,BUCUREŞTI, 
040558, ROMANIA
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a bazelor de date, software de compilare,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software de simulare, software de sistem
de gestionare a fluxului de lucru, software
pentru administrarea de date și fișiere și pentru
baze de date, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software pentru cititoare
de carduri, software pentru comandarea
terminalelor cu autoservire, software pentru
contracte inteligente, software pentru dezvoltare
de aplicații, software pentru dezvoltare de
produse, software pentru editare, software
pentru furnizori de soluții digitale, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
pentru intranet, software pentru medii de
dezvoltare, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software pentru servere
de aplicații, portaluri inteligente, spftware
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru editare,
software pentru furnizori de soluții digitale,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru intranet, software
pentru medii de dezvoltare, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
software pentruprelucrarea de imagini, grafice,
conținut audio, conținut video și text, software
pentru servere de aplicații, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, portaluri
inteligente pentru analiza de date în timp
real, programe informatice interactive bazate
pe inteligență artificială, software de învățare
automată pentru analize, software de învățare
automată pentru publicitate, programe de
controlare a proceselor, sisteme biometrice
de identificare, software biometric, software
de calculator pentru sisteme biometrice de
identificare și autentificare a persoanelor,
firmware și drivere pentru dispozitive, interfețe
de computer, întreținere de software, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
programe de sisteme de operare pentru rețele,
software de calculator pentru migrarea între
distinctele sisteme de operare folosite de
rețeaua informatică, software de optimizare,
software de protejare a confidențialității, software
pentru serverul de acces la rețea, aplicații
software pentru web descărcabil, software
bancar, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de afișaj
electronic, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media

audiovizual pe internet, software de calculator
descărcabil folosit ca interfață de programare a
aplicației (API), software de comerț electronic și
de plăți electronice, software de management
de conținut, software de monitorizare de rețele
tip cloud, software pe partea de server, software
pentru accesarea repertoriilor de informații
care pot fi descărcate din rețeaua globală
de calculatoare, software pentru aplicații web
și servere, software pentru cloud computing,
software pentru extranet, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-uri web,
software pentru motoare de căutare, software
pentru servere, software pentru servere de
baze de date, software pentru servere de
aplicații, software pentru servere de fișiere,
software pentru servere de comunicații, software
pentru servere de cloud, software pentru
servere media, software pentru servere virtuale,
software pentru serverul de acces la rețea,
software pentru streaming de multimedia,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date.
35. Activități publicitare, în special cu privire
la rețele de telematică și de telefonie,
actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, afișare de anunțuri publicitare pentru
terți, agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, anunțuri clasificate, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de
franciză, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
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publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, difuzarea de date privind
publicitatea, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare
de servicii publicitare, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
intermediere publicitară pentru terți, întocmirea
de texte de publicitate comercială: marketing
de baza de date, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing
digital, marketing pe Internet, marketing
promoțional, distribuire de eșantioane de
produse, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansan de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de campanii publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, producție

de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, producție de material
publicitar, producție de publicitate televizata si
radiofonica, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
cârduri cu premii de fidelitate, promovare
online de rețele informatizate și pagini
web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, reactualizarea
materialelor publicitare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de generare
de clienți potențiali, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing în domeniul optimizării traficului pe
site-uri web, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
abonament la un pachet media de informații,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicații, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agentii
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de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu privire
la produse de consum, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produs, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale centru terti ori sisteme
de telecomunicații: obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de cumpărături colective, organizare
de tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare electronică a
comenzilor, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, realizare de abonamente
la pachete de informații, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, servicii
de comandă în contul terților, servicii de

comandă [pentru terți], servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere comercială referitoare la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, administrare
de afaceri, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrare
interimară de afaceri, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență administrativă
în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în management pentru companiile
comerciale, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, organizare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizarea pentru terți de servicii de mesaje
telefonice de întâmpinare și de servicii de
recepționare telefonică, planificare a întâlnirilor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de colaborări de afaceri în
rețea, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de funcții administrative, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea.
38. Administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, colectare și transmitere
de mesaje, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
de telecomunicații, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare prin
mijloace electronice, comunicarea cu terminale
de computere și acces internet, comunicații
peer-to- peer, comunicații prin rețele electronice,
consultanță în domeniul comunicațiilor,
expediere de înștiințări, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea rețelelor electronice
de comunicații, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru centre de
date, furnizare de informații privind comunicațiile
media, furnizare de instalații de comunicare
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pentru schimbul de date electronice, furnizare de
telecomunicații wireless prin intermediul rețelelor
de comunicație electronica, furnizarea accesului
la rețele de comunicații electronice și la baze
de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
furnizarea de instalații de comunicare pentru
interschimbarea datelor digitale, servicii de
accesare a telecomunicațiilor, servicii de
colectare și transmitere de mesaje, servicii
de comunicare de date accesibile prin cod
de acces, servicii de comunicare de date
care pot fi accesate cu parolă, servicii de
comunicare electronică pentru transmisia de
date, servicii de comunicare pentru transmisia
de informații, servicii de comunicații, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii de
comunicații electronice cu privire la autorizarea
cârdurilor de credit, servicii de comunicații
electronice, servicii de comunicații furnizate
electronic, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de geolocalizare (servicii de
telecomunicații), servicii de informare privind
rețelele electronice de comunicare, servicii de
mesagerie, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică, rețele
digitale, servicii de transmisie de informații
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date, sunete
și imagini, servicii de videotext interactiv, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii telematice care pot fi accesate cu
parolă, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer automat de date digitale
utilizând canale de telecomunicații, transfer de
date prin telecomunicații, transmisie de date
pentru terți, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
comunicare de date pentru asistența în luarea
deciziilor, transmisie de la distanță de date
prin intermediul telecomunicațiilor, transmisie
de pachete de date și imagini, transmisie de
semnale pentru comerț electronic prin sisteme
de telecomunicații și prin sisteme de comunicații
de date, transmisie electronică de comunicări
scrise, transmisii de date, transmitere de
comunicații codificate, transmitere de informații
în scopuri de afaceri, transmitere de mesaje,
date și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere digitală de date pe
internet, transmitere electronică de mesaje și
date.

42. Actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor
web pentru terți, administrare de servere,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații, creare
de platforme informatice pentru terți, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, exploatare de date, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (ITSM), închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a datelor,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, proiectare,
creare și programare de pagini web, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, servicii de
configurare a rețelelor informatice, servicii de
diagnostic computerizat, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de rețele informatice, servicii de transfer
de date, software ca serviciu (SaaS), consultanță
în domeniul software- ului ca serviciu (SAAS),
software ca serviciu (SAAS) care oferă software
de învățare automată.

───────

(210) M 2022 01734
(151) 09/03/2022
(732) BARBUR IOAN, STR. CLUJULUI

NR. 65, JUD. CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ORTOLIFE
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(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01

clase:
10. Aparate și instrumente medicale.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01736
(151) 09/03/2022
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI,

(540)

Zimbria La Familia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

20. Mobilă și mobilier.
21. Tocătoare, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare din lemn pentru bucătărie, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă.

───────

(210) M 2022 01737
(151) 09/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

(540)

ONEUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Managementul relației cu clienții, servicii
de fidelizare a clienților, organizarea si
managementul programelor de fidelizare a
clientilor, servicii de publicitate și marketing,
servicii de onorare a comenzilor, și anume,
procesare administrativă și organizare de
comenzi de cumpărare, servicii de procesare
electronică a comenzilor, furnizarea de informații
despre produse în scopul de a ajuta la selectarea
mărfurilor de consum general pentru a satisface
nevoile consumatorului, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.

───────

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

STR. EROU IANCU NICOLAE 
NR.58, JUDEȚUL ILFOV, 
VOLUNTARI,ILFOV, ROMANIA

(BRANDS) LIMITED, 
GLOBEHOUSE, 
4 TEMPLE PLACE,LONDON, 
WC2R 2PG, GL,  
MAREABRITANIE
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(540)

HOME DEPOT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.01;
26.04.05

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal.

───────

(210) M 2022 01743
(151) 09/03/2022
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

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

(540)

R Rothmans
CLASSIC since 1890

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.01;
27.07.01

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

STR. SG STEFAN MORARU 
NR.30,SECTOR 5, BUCURESTI, 
051108,ROMANIA

(210) M 2022 01739
(151) 09/03/2022
(732) HOME DEPOT CENTER SRL, 

(591) Culori revendicate: verde 
             (Pantone376C), gri (Pantone 446C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru, 
alb,argintiu, negru, rosu
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(210) M 2022 01746
(151) 09/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

1UP

(531) Clasificare Viena:
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.07.01

clase:
35. Managementul relației cu clienții, servicii
de fidelizare a clienților, organizarea si
managementul programelor de fidelizare a
clientilor, servicii de publicitate și marketing,
servicii de onorare a comenzilor, și anume,
procesare administrativă și organizare de
comenzi de cumpărare, servicii de procesare
electronică a comenzilor, furnizarea de informații
despre produse în scopul de a ajuta la selectarea
mărfurilor de consum general pentru a satisface
nevoile consumatorului, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.

───────

(210) M 2022 01747
(151) 09/03/2022
(732) VILLAGER SRL, STR. CRAIOVA,

(540)

SOURCING FIRST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peste, legume conservate sau
congelate, uleiuri si grasimi alimentare.
30. Condimente si mirodenii.
31. Midii vii, stridii vii.
33. Vinuri.
35. Publicitate si marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerilor, lucrari de birou, servicii de comert
online si offline cu produsele din clasa 29 ( carne,
peste, legume conservate si congelate, uleiuri si
grasimi alimentare), servicii de comert online si
offline cu produse din clasa 30 ( condimente si
mirodenii), servicii de comert online si offline cu
produse din clasa 31 ( midii vii, stridii vii), servicii
de comert online si offline cu produse din clasa
33 ( vinuri).
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

───────

(BRANDS) LIMITED, 
GLOBEHOUSE, 4 TEMPLE 
PLACE,LONDON, WC2R 2PG, GL,
 MAREABRITANIE

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

NR. 7, APT. 1, JUDEȚ CLUJ, 
CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAILVELICIU, NR. 21/1, 
JUDET CLUJ,CLUJ NAPOCA, 400423,
 CLUJ,  ROMANIA
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(210) M 2022 01748
(151) 09/03/2022
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O.,

LEGIONÓW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

(540)

Gustul ales, păstrat cu drag!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────

(540)

AdTec

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

3. Produse nemedicinale de îngrijire pentru
bebeluși.
9. Camere video de securitate, aparate pentru
supraveghere de securitate, sisteme de alarmă

antiefracție, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare de hărți, respectiv: aparate de navigație
pentru automobile, aparate de sistem de
poziționare globală (GPS), aparate de măsură,
aparate și instrumente topografice, sonare,
genți pentru aparate de fotografiat, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, hamuri de siguranță
pentru copii, serviete din piele, genți pentru
școlari, genți pentru cărți, genți pentru haine,
transportoare pentru animale (genți), genți de
mână pentru bărbați, genți de voiaj pentru avion,
poșete mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ȘOS.NICOLAE TITULESCU, NR. 94, 
BLOC14 A, SCARA 4, ETAJ 2, 
AP. 127,SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
011146,ROMANIA

STR. ALEXANDRU CEL BUN, 
NR. 9,JUD. SIBIU, MEDIAȘ, 
551079,SIBIU, ROMANIA

(210) M 2022 01752
(151) 09/03/2022
(732) SC ADATEHNIX SRL, 
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(210) M 2022 01753
(151) 10/03/2022
(732) SC VERTIGO SOLUTIONS SRL,

STR. IZBICENI, NR. 117-119,
BIROU 3, ET. 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WDez

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 29.01.12

clase:
1. Materiale plastice în formă brută, chituri
și substanțe de umplere pentru uz industrial,
materiale de filtrare (chimice, minerale, vegetale
și alte materiale în stare brută), materiale plastice
neprelucrate, rășini artificiale și sintetice în stare
brută, substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale.
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, agende
electronice, agende personale electronice,
amplificatoare, aparate de copiere, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a cardurilor
de credit (periferice de calculator), aparate de
control multiport, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, aparate
telematice, aparate terminale telematice,
aparatură de codificare, atenuatori, aparate
de demagnetizare pentru benzi magnetice,
cd-drivere pentru calculatoare, cititoare de
coduri de bare (decodoare), codificatoare,
convertoare analogice, convertor analog-digital,
decodificatoare electronice, demultiplexoare,

digitizoare, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, echipamente de comunicare,
echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
pentru colectarea de date, emițătoare optice,
expansoare audio, inscriptoare dvd, limitatoare
de semnal, multiplexoare, potențiatoare optice,
preamplificatoare, receptoare optice, scanere cu
intrare și ieșire digitală, suporturi de date pre-
înregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi pentru amplificatoare, tastaturi,
table electronice interactive whiteboard,
terminale multimedia, transmițătoare optice,
transmultiplexoare, unități de codificare
electronice, unități de codificare electronică,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
magneti, materiale înregistrate.

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, 
STR.UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, 
JUD.BUZĂU, BUZĂU, 120013, 
BUZĂU,ROMANIA

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

19. Baghete decorative din lemn, cherestea
brută, cherestea modelată, finisaje din lemn,
jumătăți de lemn îmbinate, lemn, lemn artificial,
lemn de esență moale, lemn de plută, lemn
de santal semiprelucrat, lemn ecarisat, lemn
fasonat, lemn modelat, lemn pentru bricolaj,
lemn semiprelucrat, lemn tratat (lemn împotriva
putrezirii), lemn tăiat, plută aglomerată, plută
aglomerată pentru construcții, profile (profiluri)
din lemn, tipare din lemn, lemn și lemn
artificial, piatră, rocă, argilă și minerale, piatră
naturală, pietriș, plăci din ardezie, plăci din piatră
naturală, agenți de legare pentru fabricarea
pietrelor, alabastru, amfiboli utilizați ca materiale
de construcție, andezit, ardezie, argilă, balast
(pietriș), beton, blocuri din piatră naturală,
pietre calcaroase, calcit, cenușă vulcanică,
cretă brută, criblură, cuarț, cuarț utilizat ca
material de construcție, dale de piatră, dale
de piatră naturală, dale și plăci din piatră
naturală, feldspat, granit, gresie, marmură,
marne calcaroase, mase ceramice refractare,
nisip, pamânt pentru cărămizi, pavaj, piatră,
piatră cu siliciu, tuf, var, zgură de piatră ponce,
șamotă, șisturi, smoală, gudron, bitum și asfalt,
asfalt, smoala si bitum, blindaje, nu din metal,
chit, pavaje prefabricate, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, statui și
obiecte de artă din piatră, beton și marmură,
incluse în această clasă, structuri și construcții
nemetalice transportabile,  uși,  porți,  ferestre 
șicadre  nemetalice  pentru  ferestre,  panouri  
din polistiren utilizate în construcții.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare de
afaceri, administrarea magazinelor, servicii de
relocare pentru afaceri, asistență în afaceri,
furnizare de asistență în afaceri, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, managementul activităților comerciale,
managementul relației cu clienții, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, organizarea afacerilor, planificare
strategică de afaceri, planificarea afacerilor,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de reprezentanță comercială, servicii privind
fuziuni de firme, abonament la ziare electronice,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, agenții de import-
export în domeniul energiei, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata

38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

în legătură cu utilaje de construcții, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
informare și consultanță cu privire la comerțul
exterior, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicații, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agențiilor de
export, servicii ale agențiilor de import, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de achiziții, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de import
și export, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii pentru promovarea exporturilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
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(210) M 2022 01755
(151) 10/03/2022
(732) TELESTATE BUSINESS

(540)

IA www.imobiliare-acasa.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.24;
29.01.13

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

36. Asistenta in domeniul achizitiilor imobiliare,
asistenta in materie de achizitii si interese
financiare in domeniul imobiliar, brokeraj
imobiliar, concesionare de proprietati funciare
absolute, consultanta privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliara, inchiriere de centre
de afaceri, inchiriere de exploatari agricole,
inchiriere de spatii comerciale, inchiriere de spatii
de cazare permanenta, inchiriere de spatiu in
centrele comerciale, inchiriere de spatiu intr-un
magazin de desfacere cu amanuntul, inchiriere
de sali de expozitie, inchirieri de apartamente,
garsoniere si camere, inchirieri de cladiri,
inchirieri de locuinte(apartamente), inchirieri de
proprietati(doar proprietati imobiliare), inchirieri

───────

(210) M 2022 01757
(151) 10/03/2022
(732) AVRAHAM - MARIAN CIOCEANU,

STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR.1, BL.B5, SC.1,
PARTER, AP.3, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DREPȚI PRINTRE ROMÂNI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

PLATINUM SRL, 
STR. VALEACALUGAREASA, 
NR. 4, BLOC 5,SCARA C, ETAJ 3, 
AP 41, SECTOR6, BUCUREȘTI, 
061725, ROMANIA

(740) AGENTIA DE P.I TAS SRL, 
STR.CONSTANTIN BRANCUSI, 
NR.73-79A, ET. 2, AP. 205, 
JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 
400458, CLUJ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#deb480), negru (HEX #000000, 
HEX#010101), alb

de spatii comerciale, inchirieri de spatii
pentru birouri, inchirieri de spatii pentru
birouri(imobiliare), servicii de brokentaj financiar
in domeniul imobiliar, servicii de cercetare
privind achizitia de proprietati imobiliare, servicii
de cesiune de contracte de inchiriere a
proprietatiilor imobiliare, servicii de consiliere
privind detinerea de proprietati imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietatiilor
imobiliare, servicii de consultanta in materie
imobiliara pentru corporatii, servicii de cautare
de proprietati imobiliare nationale, servicii de
management imobiliar privind tranzactii cu
proprietati imobiliare, servicii de prelungire
a contractelorde inchiriere pentru proprietati
imobiliare, servicii de reprezentare financiara
in vederea detinerii de proprietati in numele
tertilor, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii de imprumuturi imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare., consultanta privind
achizitionarea de bunuri imobiliare, servicii de
localizare apartamente pentru terti.

───────
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(210) M 2022 01758
(151) 10/03/2022
(732) INTERCAPITAL MANAGEMENT

(540)

anix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

9. Aplicații software pentru telefoane inteligente
și dispozitive mobile, aparate și instrumente
fotografice, cinematografice și optice, software
descărcabil (inclusiv software pentru telefoane
inteligente și dispozitive mobile) în domeniul
publicității, al marketingului și al platformelor
de comparare a prețurilor, al conținutului
personalizat și al comunicațiilor electronice, al
analizei datelor, inclusiv al datelor de comparare
a prețurilor, al analizei comportamentului
utilizatorilor și al informațiilor, calculatoare,
programe de calculator, software de calculator,
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări

privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau

SRL, 
B-DUL 21 DECEMBRIE1989, 
NR 16, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  verde  (Pantone 
7489C)
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de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri 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 comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în

baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor(lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor 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 şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi / scrierea de cv-uri pentru terţ. prezentarea
produselor in toate mediile de comunicare, in
scopul vanzarii cu amanuntul si/sau cu ridicata,
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata si
online.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, proiectare și dezvoltare de hardware
și software de calculator, furnizarea de
software care nu poate fi descărcat în
domeniul reparațiilor, al serviciilor de instalare
și al cumpărării și vânzării de autoturisme,
motociclete, vehicule comerciale și/sau de mare
tonaj noi și second-hand, precum și de accesorii
și piese de schimb aferente., furnizarea de
software care nu poate fi descărcat în domeniul
imobiliar și al închirierii de locuințe online, servicii
de control de calitate și de autentificare.

───────
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(540)

REWIRE interior design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de comerț online cu ridicată și
cu amănuntul, servicii de agenție de import
– export, servicii de agenție de informații
comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de indermediere
comercială, analiză costurilor, demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, prognoze economice, facturare
servicii de lobby commercial, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, închiriere
de echipamente de birou în spații pentru co-
working, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comeriale pentru terți, negocierea
contractelor pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de externalizare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopul
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți, publicarea de texte publicitare, servicii

de comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terți, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, desfășurarea de evenimente comerciale,
servicii de generare de potențiali clienți, asistență
în managementul afacerilor.
42. Design grafic, design arhitectural, design
vizual, design de produs, design pentru
restaurante, design pentru magazine, design
de mobilier, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) de puburi servicii de
design mobilier design interior pentru magazine
design pentru unități sportive proiectare (design)
de magazine proiectare (design) de băi
proiectare (design) de clădiri servicii de
design arhitectural servicii de design industrial
proiectare (design) de birouri artă grafică și
design proiectare (design) de cluburi design de
centre comerciale servicii de design comercial
proiectare (design) de bucătării design grafic și
industrial proiectarea (designul) spațiului interior
evaluări tehnice privind designul planificare
în domeniul designului cercetare în domeniul
designului, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
pentru restaurante, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de mobilier de
birou design de clădiri de birouri design
arhitectural pentru planificare urbană design
grafic asistat de calculator servicii de design
de dulapuri, servicii pentru proiectare (design)
de spitale întocmire de rapoarte referitoare
la design servicii de design interior pentru
magazine servicii de design privind interioarele
magazinelor servicii de design privind vitrinele
magazinelor servicii de design interior și
exterior, servicii pentru proiectare (design)
de puburi servicii de design interior pentru
buticuri servicii de design arhitectural pentru
expoziții servicii pentru proiectare (design)
de cluburi servicii de design în domeniul
arhitecturii servicii pentru proiectare (design)
de birouri servicii de design grafic pentru
calculator servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri servicii profesionale privind design-
ul arhitectural design de decorațiuni interioare
pentru magazine servicii pentru designul de
clădiri industriale servicii de design pentru
amplasare de birouri consultanță profesională
în materie de design industrial servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate servicii
tehnologice și design privind acest domeniu
servicii științifice și design privind acest domeniu

STR. PRINCIPALĂ NR. 61, 
CAMERA NR.1, JUD. CLUJ, 
DABACA, 407265,CLUJ, ROMANIA

(210) M 2022 01762
(151) 10/03/2022
(732) REWIRE ID SRL, 
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(210) M 2022 01764
(151) 10/03/2022
(732) NRE SIBIU SHOPPING CITY

(540)

PATROCLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.08

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

servicii de design privind comerțul cu amănuntul
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural servicii de consultanță în materie
de design interior servicii de design de mobilier
pentru interiorul navelor servicii de consultanță
în materie de design industrial servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
aeronavelor, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, servicii pentru proiectare
(design) de unități de restaurație, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, servicii de consiliere în
materie de inginerie de design, servicii de design
în materie de reproducere de documente, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu mai
multe etaje, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și
mobilier pentru designul de exterior, arhitectură,
servicii de arhitectură, consultanță în arhitectură,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, întocmire de
rapoarte arhitecturale, servicii de planificare
arhitecturală, întocmirea de planuri arhitecturale,
realizarea de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură de interior, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, servicii de arhitectură și
inginerie, întocmire de proiecte de arhitectură,
servicii de arhitectură privind dezvoltarea
terenurilor, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de arhitectură peisageră, consultanță referitoare
la peisagistică, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți.

SRL, CALEA FLOREASCA, 
NR.169A, CLADIREA A, 
ETAJUL 5,SECTIUNEA A5.1, 
BIROUL NR.50, SECTOR 1, 
BUCURESTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, roz, negru,alb

16. Hârtie şi carton, tipărituri, brosuri, reviste,
afise, materiale de ambalare din carton şi
material plastic, suporturi pentru pahare din
hârtie sau carton, pungi din hârtie, carton sau
plastic, pixuri şi stilouri, creioane, jurnale şi
agende, suporturi publicitare tipărite, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi

───────

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

44. Servicii de arhitectură peisageră,consultanță 
referitoare la peisagistică,amenajare peisagistică
de grădini pentru terți.
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de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
jucarii mascota, baloane, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate in legatura cu centre comerciale,
mall-uri, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor in legatura cu centre
comerciale, mall-uri, lucrări de birou in legatura
cu centre comerciale, mall-uri.

42. Design pentru magazine, amenajarea
interioara a magazinelor.

───────

(540)

King's Dew

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 01.01.05;
24.09.05

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

34. Solutie de nicotina lichida pentru utilizarea
de tigari electronice.

───────

STR. MIORITA, NR. 12C, 
TARLA 2,PARCELA 8/1/17, 
LOT 22/2,JUDETUL ILFOV, 
BERCENI,077020, ILFOV, 
ROMANIA

(210) M 2022 01768
(151) 10/03/2022
(732) KING'S DEW S.R.L, 

(740) AGENTIA DE PI TAS S.R.L, 
STR.CONSTANTIN BRANCUSI, 
NR.73-79A, ET. 2, AP. 205, 
JUDETULCLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400458, CLUJ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (Hex
#000000), galben (Hex #fccc68),
portocaliu (Hex #f7941f)

36. Servicii de administrare a bunurilor imobiliare
 pentru malluri de cumpărături.
41. Educaţie in legatura cu centre comerciale,
mall-uri, furnizarea de instruire in legatura
cu centre comerciale, mall-uri, divertisment in
legatura cu centre comerciale, mall-uri, activităţi
sportive şi culturale in legatura cu centre
comerciale, mall-uri.
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(210) M 2022 01770
(151) 10/03/2022
(732) COUNTRY BAKERY PROD SRL,

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ETAJ
1, AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Vidéki PÉKSÉG -Since 1995-

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.02;
27.07.01; 26.11.02; 26.11.08

clase:
29. Gogoşi
30. Produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, aluat de
prăjituri, prăjituri cu migdale, prăjituri cu
căpșuni, glazură pentru prăjituri, prăjituri mici
cu ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), prăjiturici uscate
(patiserie), specialități de patiserie, amestecuri
de patiserie, produse de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, produse de
patiserie vieneză, pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie proaspete, scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie cu
migdale, produse de patiserie cu semințe de
mac, produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse din patiserie congelate umplute cu

carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, covrigei, covrigei moi, pâine făcută cu
drojdie, amestecuri pentru pâine integrală, pâine
de secară, amestecuri pentru pâine, aluat de
pâine, pâine multicereale, pâine integrală, pâine
crocantă, pâine proaspătă, pâine.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de agentii de import și export, administrarea
magazinelor.
39. Transport, ambalarea, depozitare de
produse.

───────

(540)

NEXTTERM
(531) Clasificare Viena:

29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, instalații de încălzire
cu apă caldă, cazane electrice, încălzitoare
de apă, acumulatoare de căldură, aparate de
încălzire a aerului, șemineuri, sobe, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare

SAT DEALU, NR. 17/A, 
JUDETULHARGHITA, 
COMUNA DEALU,HARGHITA, 
ROMANIA

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

STR. NICOLAE TITULESCU 
NR. 2,JUDEȚ BRAȘOV, 
BRAŞOV,BRAȘOV, 
ROMANIA

(210) M 2022 01771
(151) 10/03/2022
(732) SC INSTAL-DAC SRL, 

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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(încălzire), radiatoare electrice, radiatoare de
încălzire centrală, corpuri de incalzire, calorifere,
pompe de căldură.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor :
aparate și instalații de iluminat, de incălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, instalații de încălzire
cu apă caldă, cazane electrice, încălzitoare
de apă, acumulatoare de căldură, aparate de
încălzire a aerului, semineuri, sobe, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
(încălzire), radiatoare electrice, radiatoare de
încălzire centrală, corpuri de încălzire, calorifere,
pompe de căldură, din producţie proprie şi
a unor terţi (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, operaţiuni de import-export.

───────

(210) M 2022 01772
(151) 10/03/2022
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

(540)

X+Y - Vinul generațiilor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2022 01773
(151) 10/03/2022
(732) ORTOSKINET MED SRL,

STR.HORIA, NR.2, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FIZIOKINET
Recuperare medicală

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

───────

S.R.L., 
STR. CONSTANTIN  ROBESCU, 
SAT BECIU, JUD.VRANCEA, 
VARTESCOIU, 627406,VRANCEA,
 ROMANIA

44. Servicii medicale, servicii medicaleoferite de 
clinici medicale, consultații medicale, consultanţă 
privind îngrijirea sănătăţii,efectuarea examenelor
medicale, servicii detratament medical, servicii 
de furnizare deinformaţii medicale.
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(210) M 2022 01775
(151) 10/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WINDY RIDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 01778
(151) 10/03/2022
(732) MLS INVEST TRADING S.R.L.,

STRADA GEORGE CĂLINESCU
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL. 39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NYN NEW YORKER NOODLES

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.03;
11.03.02

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

16. Meniuri (tipărituri), broşuri (tipărituri), afişe
(tipărituri), materiale de ambalare din carton
şi material plastic, suporturi pentru pahare din
hârtie sau carton, pungi din hârtie, carton sau
plastic, pixuri şi stilouri, creioane, jurnale şi
agende, suporturi publicitare tipărite, manual
de operaţiuni, manuale didactice, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
39. Livrare de alimente și bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
și soba, servicii de bar, servicii de cafenea,

(591) Culori  revendicate:  gri,  galben,  bej,
maro, verde, roz, alb

servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

93

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

r23
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.11

CALEA FLOREASCA, NR.218,, 
BIROULNR.3, ETAJ 4, AP.10, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2022 01780
(151) 10/03/2022
(732) VR BLACK SEA S.R.L., 

servicii,  servicii  de  gestionare  a  vânzărilor,  
servicii  de  comercializare  cu  amănuntul  de  
articole  de  îmbrăcăminte  și  accesorii  pentru  
îmbrăcăminte,  servicii  de  comerț cu 
amănuntul  cu  privire  la hardware  de  
calculator,  servicii de comerț cuamănuntul cu 
privire  la  produse  de  papetărie, servicii  de 
comerț cu amănuntul cu privire la software de 
calculator,  servicii  de  comerț cu  amănuntul 
online  pentru  muzică  digitală descărcabilă, 
servicii de comerț cu amănuntulonline pentru
muzică și filme descărcabile șipreînregistrate,
 servicii  de  comerț  cu  amănuntul online pentru 
tonuri  de  apel  descărcabile,  servicii de  comerț 
cu  amănuntul  prin  comenzi  poștale de 
accesorii  pentru  îmbrăcăminte,  servicii  de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii

35. Servicii  de  publicitate,  marketing  și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire  la  selecția  produselor  și  articolelor de 
achiziționat,  furnizarea  de  recomandări  de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informații  și  asistență  comerciale  pentru
consumatori,  producție  de  programe  de
teleshopping, publicitate pentru produsele altor
comercianți,  care  dau  posibilitatea   clienților 
să  vadă și să compare comod serviciile  oferite 
de  respectivii  comercianți,  servicii  de 
consultanță referitoare  la  achiziții de bunuri  și

(591) Culori revendicate: visiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
            clase:
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de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de conținut media, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărarea
de servicii de divertisment, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
administrarea magazinelor, administrare de
afaceri, asistență în gestiunea comercială a

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
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firmelor în sistem de franciză, asistență în
materie de management, asistență în materie de
management privind afacerile, asistență privind
gestiunea comercială în cadrul unui contract
de franciză, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în domeniul administrării și planificării
afacerilor, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, informații despre
metode de vânzare, furnizare de asistență
în afaceri, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul instalațiilor
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
sportivilor, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, managementul și
administrarea afacerilor, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizarea
administrării afacerilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de management pentru sportivi
de performanță, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.

───────

(210) M 2022 01781
(151) 10/03/2022
(732) MMX SOLUTIONS SRL,

STR.MANTULEASA, NR.17,
BUCUREȘTI, 023961, ROMANIA

(540)

MMX SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

───────

(540)

VINILORAMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Analiza sistemelor informatice, consultanță
cu privire la securitatea datelor, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, consultanță
în domeniul informaticii, proiectare de software
pentru terți în domeniul calculatoarelor,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanţă.

(210) M 2022 01782
(151) 11/03/2022
(732) BOGDAN-CRISTIAN PURIS, 

STR. PLATINEI, NR. 3. JUD. 
TIMIŞ,DUMBRĂVIŢA, 307160,
TIMIȘ,ROMANIA
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35. Administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru muzicieni, administrare
de afaceri, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, managementul activităților de impresariat
artistic, managementul activităților comerciale,
managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
și administrarea afacerilor, negociere de
tranzacții comerciale pentru artiști scenici.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(540)

Xsculpt

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12

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 pentr conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sa 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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 01786
(151) 11/03/2022
(732) AGROCOSM CONSULT SRL,

(540)

Micul Grădinar

(210) M 2022 01783
(151) 11/03/2022
(732) Olimpiu-Eugen Galani, 

STR. EUFROSINA POPESCU, 
NR.61, BL LAMA 1, SC. A, 
ET. 1,AP. 7, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

STR. ANA IPĂTESCU NR.1A, 
JUD.ILFOV, COMUNA 
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

97

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.05.03; 02.05.05;
05.05.04; 25.01.05; 25.01.18; 26.11.01;
26.01.01

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

35. Regruparea la un loc în avantajul terților a
produselor agricole, a semințelor, a plantelor și a
florilornaturale, a pământului de flori ( cu excepția
transportului lor) pentru a permite consumatorilor
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2022 01787
(151) 11/03/2022
(732) SALTEX MOB SRL, BD. BIRUINTEI

282, JUD. ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SALTEX MOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 01.01.05;
29.01.12; 26.11.08; 26.11.13

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

20. Canapele, canapele extensibile, canapele
rabatabile, canapele de perete, canapele (care
sunt extensibile), canapele de două locuri,
saltele, saltele din latex, saltele de pat, saltele cu
arcuri, paturi, așternuturi cu excepția lenjeriei de
pat, saltele și perne.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.12; 24.13.25;
02.03.02; 29.01.11

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare.

───────

(210) M 2022 01789
(151) 11/03/2022
(732) FAMILIUM S.R.O., BOLESLAVSKÁ

2211, ČERNOŠICE, 252 28, CEHIA
(540)

Bunicule, povestește-mi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, adezivi pentru
papetărie sau menaj, pensule, caractere și clișee
tipografice, cărți, cărți documentare, registre
(cărți), cărți manuscrise, cărți ilustrate, cărți
școlare, cărți religioase, cărți comemorative, cărți
educative, ambalaje pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, cărți pentru semnături, cărți poștale
nescrise, cărți pop-up, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, cărți de desen, cărți de
bucate, cărți pentru copii, cărți de muzică, cărți

(591) Culori revendicate: alb, verde, galben,
portocaliu,  maro,  albastru,  roșu,  mov,
roz

(210) M 2022 01788
(151) 11/03/2022
(732) SC EURO IMPACT SRL, 

SAT RUSCOVA, 
COMUNA RUSCOVA,NR. 698, 
JUD. MARAMUREȘ,RUSCOVA, 
4962, MARAMUREȘ,ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  albastru  închis,
albastru deschis, alb

ASK4MASK

(591) Culori revendicate: albastru 
(HEX#00c4dc, HEX #007d91), 
negru (HEX#000000)
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de colorat, cărți de povești, cărți de vizită,
cărți cu nume, cărți poștale, cărți de oaspeți,
cărți de adrese, cărți de onoare, cărți de
pictură, cărți non-ficțiune, cărți de rugăciuni,
cărți poștale ilustrate, cărți de ficțiune, cărți
muzicale tipărite, cărți de date, cărți pentru
dictare, carti cu informatii, carti cu partituri,
cărți poștale lenticulare, coperte de legat cărți,
cărți cu rețete culinare, suporturi-presă pentru
cărți, elemente de legat cărți, cărți legate cu
spirală, cărți cu artă grafică, materiale pentru
învelit cărțile, bandă pentru legarea cărților,
hârtie pentru ambalarea cărților, hârtie pentru
cărți de adrese, cărți cu modele de tapet, cărți
cu mostre de tapet, coperte din piele pentru
cărți, coperte de protecție pentru cărți, cărți
cu abțibilduri pentru activități, cărți de povești
pentru copii, folii de împachetat pentru cărți, cărți
de joc cu întrebări, cărți poștale cu răspunsuri
tipărite, colecții de cărți non-ficțiune, colecții de
cărți de ficțiune, cărți promoționale (albume de
fotografii), cărți de colorat pentru adulți, materiale
textile pentru legarea cărților, benzi de legătorie
(legătorie de cărți), materiale de legătorie cărți
și documente, hârtie pentru cărți de vizită
(semifinisat), coperte (coperți) din hârtie pentru
cărți, cărți de desenat sau de scris, aparate de
legat cărți pentru birou, cărți tipărite în domeniul
educației muzicale, cărți în domeniul cursurilor
de golf, întărituri din carton pentru legarea
cărților, ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți,
prese de imprimat cărti de credit (neelectrice),
suporturi de birou pentru cărți de vizită, cărți cu
indicii pentru jocuri pe calculator, cărți de pus pe
măsuțele de cafea, cărți pentru copii care includ
o componentă audio, prese de imprimat cărți de
credit, acționate manual, cărți poștale pentru a
scrie scurte mesaje sociale, cărți în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, cărți care conțin
mostre de articole pentru acoperirea pereților,
aparate și mașini pentru legat cărți (articole de
birou), serii de cărți tipărite cu indicii pentru jocuri
pe calculator, ghiduri de strategie sub formă
de reviste de jocuri de cărți (tipărituri), reviste
generaliste.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, publicare de cărți, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți și recenzii, publicare
de reviste și cărți, editare de cărți și recenzii,
altele decât cele în scop publicitar, publicare
și editare de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți de muzică, împrumut de cărți
și publicații periodice, furnizare de informații
referitoare la cărți, împrumut de cărți referitoare
la calculatoare, împrumut de cărți referitoare la

finanțe, împrumut de cărți referitoare la audit,
împrumut de cărți referitoare la contabilitate,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
închiriere de cititoare de cărți electronice, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, împrumut de cărți referitoare
la programarea calculatoarelor, servicii de
informare cu privire la cărți, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de cărți
legate de tehnologia informației, împrumut de
cărți și de alte publicații, împrumut de cărți
referitoare la metodologia afacerilor, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți nedescărcabile,
împrumut de cărți referitoare la activități bancare,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de săli de jocuri de cărți,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, împrumut de cărți referitoare la informații
de afaceri, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei,
împrumut de cărți cu privire la software-ul pe
calculator, publicare de texte, altele decât cele
cu scop publicitar, publicare de texte educative,
publicare de texte muzicale, publicare de texte
medicale, editare de publicații, altele decât cele
cu scop publicitar.

───────
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(540)

Nobel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, 
JUD. IAȘI, IAŞI,700730, IAȘI, 
ROMANIA

(210) M 2022 01791
(151) 11/03/2022
(732) CARETTA SRL, 

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice

(591) Culori revendicate:albastru închis 
(HEX#003349)

ȘOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI, 
DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
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din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi

izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
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materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în

legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
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neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu

şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 01793
(151) 11/03/2022
(732) ROOM 12 MANAGEMENT SRL,

STR. BALTITA NR. 9, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EGO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
si datelor scrise, publicitate prin televiziune,
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indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presa, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului.
41. Organizarea si susținerea conferințelor,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
in domeniul divertismentului, servicii de reporteri
de știri, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitare,
divertisment radio, producția de programe radio
si de televiziune, furnizarea de informații cu
privire la activitatile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescarcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere,
scrierea de texte, altele decât cele în scop
publicitar, servicii de tabere sportive, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizare și coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente recreative.

───────

(210) M 2022 01795
(151) 11/03/2022
(732) SEPAIT S.R.L., STR. CUZA VODA,

NR. 61, AP. 1, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Hausfabrik.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 07.01.08

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

7. Pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă pentru
dușuri, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe electrice de apă pentru băi,
pompe electrice de apă pentru piscine, pompe
de apă pentru băi spa, pompe de apă pentru
unități de filtrare a apei, pompe pentru instalații
de încălzire.
11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, filtre pentru aparate sanitare, instalații
sanitare pentru closete, robinete pentru instalații
sanitare, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, vane (instalații
sanitare), pisoare (componente ale instalațiilor
sanitare), articole sanitare realizate din piatră,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete
(spălătoare), componente ale instalațiilor
sanitare, accesorii pentru instalații sanitare de
apă, accesorii de scurgere pentru articole

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

(591) Culori  revendicate:  portocaliu,  galben,
rosu, albastru, negru, alb
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sanitare, respectiv: dușuri, platforme de duș,
robinete de duș, stropitoare pentru duș, capete
de duș, unități de duș, supape pentru duș,
instalații de duș, furtunuri de duș, furtunuri
de duș pentru dușuri manuale, filtre pentru
căzi de duș, dopuri din metal pentru dușuri,
capete de pulverizare pentru dușuri, dușuri
vândute sub formă de seturi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, dispozitive de încălzire
a apei pentru dușuri, sisteme de încălzire a
apei pentru dușuri, supape de control pentru
dușuri (accesorii pentru instalații), țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, mânere de robinete, accesorii de scurgere
pentru lavoare, conducte de scurgere pentru
căzi, țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
țevi de scurgere pentru căzi de baie, armături de
scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
țevi de scurgere (accesorii pentru instalații de
apă și canal), țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru chiuvetă, supape
pentru duș, supape de reglaj pentru apă, supape
regulatoare de nivel în rezervoare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
supape cu flotor (robinete cu plutitor), supape
de siguranță pentru sisteme de apă, supape de
siguranță pentru conductele de apă, supape de
control al apei pentru robinete, supape de control
pentru dușuri (accesorii pentru instalații), supape
de control de nivel, care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, supape de control
pentru căzi de baie (accesorii pentru instalații
sanitare), armături de scurgeri sanitare pentru
bideuri, armături de scurgeri sanitare pentru
dușuri, armături de scurgeri sanitare pentru băi,
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, supape pentru duș, supape de
reglaj pentru apă, supape regulatoare de nivel în
rezervoare, supape (robinete), componente ale
instalațiilor sanitare, supape cu flotor (robinete cu
plutitor), supape de siguranță pentru conductele
de apă, supape de control al apei pentru
robinete, supape (robinete), care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, supape sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
valve termostatice, supape termostatice pentru
radiatoare, dispozitive de comandă (supape
termostatice) pentru instalații de încălzire,
comutatoare termosensibile (valve termostatice)
pentru radiatoarele de încălzire centrală, valve
de control termostatice pentru radiatoarele de
încălzire centrală, sisteme de control (valve
termostatice) pentru instalații de încălzire,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, supape de

control termostatic (componente ale instalațiilor
de alimentare cu apă), senzori de temperatură
(valve termostatice) folosite la radiatoare de
încălzire centrală, cartușe pentru încălzire,
unități de filtrare cu cartușe (echipament pentru
tratarea apei), filtre de apă, filtre pentru apa
potabilă, filtre pentru tratarea apei, filtre pentru
aparate sanitare, filtre pentru purificarea apei,
filtre pentru conductele de apă, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
dopuri pentru chiuvete, dopuri din metal pentru
lavoare, dopuri din metal pentru chiuvete, dopuri
din metal pentru dușuri, dopuri din metal
pentru băi, instalații de purificare pentru deșeuri,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, sisteme de tras apă pentru pisoare ,
armături de scurgeri sanitare pentru băi,
armături de scurgeri sanitare pentru dușuri,
fitinguri pentru conducte sanitare de apă, țevi
de scurgere pentru instalații sanitare, capace
sanitare pentru vasul de toaletă, aeratoare
pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), mânere pentru rezervoare (piese
pentru instalații sanitare), chiuvete de baie
(componente de instalații sanitare), vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
țevi ondulate metalice (piese de instalații
sanitare), filtre pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), armături de
scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
piese din fontă pentru conducte (componente de
instalații sanitare), instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
robinete de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, aparate și instalații de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire.
35. Regruparea în avantajul terţilor a instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

112

de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru

rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de apă
sub formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), coturi curbate din plastic
pentru țevi (componente de instalații sanitare),
supape de control de nivel, care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, aparate și
instalații de iluminat, de incălzit, de răcit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare,
de refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, radiatoare (încălzire), cazane
de încălzire, boilere pentru încălzire, instalații
de încălzire, corpuri de încălzire, aparate
de încălzire ambientală, instalații de încălzire
centrală, boilere pentru încălzire centrală,
cazane pentru încălzire centrală, aparate
electrice de încălzire (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
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de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice

(părți de instalații sanitare), coturi curbate din
plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
aparate și instalații de iluminat, de incălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, articole
sanitare realizate din piatră, articole sanitare
realizate din porțelan, lavoare individuale,
robinete pentru lavoare, accesorii de scurgere
pentru lavoare, vase de toaletă, vase pentru
toaletă, vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă
cu jet de apă pentru spălare, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, toalete individuale
încastrate, bideuri, pisoare (obiecte sanitare),
capace pentru vase de toaletă, clapete de
acționare pentru rezervoare de closet, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
clapete de acționare pentru rezervoare de apă
pentru closet, accesorii pentru baie, accesorii
de uz sanitar, robinete, robineți, robineți de
apă, robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
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piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de apă
sub formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), coturi curbate din plastic
pentru țevi (componente de instalații sanitare),
supape de control de nivel, care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, aparate și
instalații de iluminat, de incălzit, de răcit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare,
de refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, radiatoare (încălzire), cazane
de încălzire, boilere pentru încălzire, instalații
de încălzire, corpuri de încălzire, aparate
de încălzire ambientală, instalații de încălzire
centrală, boilere pentru încălzire centrală,
cazane pentru încălzire centrală, aparate
electrice de încălzire, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,

vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă de
seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
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uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, robinete
de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), supape de control de

chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice
(părți de instalații sanitare), coturi curbate din
plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
aparate și instalații de iluminat, de incălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, articole
sanitare realizate din piatră, articole sanitare
realizate din porțelan, lavoare individuale,
robinete pentru lavoare, accesorii de scurgere
pentru lavoare, vase de toaletă, vase pentru
toaletă, vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă
cu jet de apă pentru spălare, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, toalete individuale
încastrate, bideuri, pisoare (obiecte sanitare),
capace pentru vase de toaletă, clapete de
acționare pentru rezervoare de closet, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
clapete de acționare pentru rezervoare de apă
pentru closet, accesorii pentru baie, accesorii
de uz sanitar, robinete, robineți, robineți de
apă, robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie,
robinete pentru instalații de alimentare cu apă,
dușuri vândute sub formă de seturi, căzi de
duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi care
încorporează jeturi de aer, paravane de cadă,
cabine pentru duș, cabine de duș,
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nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, aparate și instalații de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei și de uz sanitar,
radiatoare (încălzire), cazane de încălzire,
boilere pentru încălzire, instalații de încălzire,
corpuri de încălzire, aparate de încălzire
ambientală, instalații de încălzire centrală,
boilere pentru încălzire centrală, cazane pentru
încălzire centrală, aparate electrice de încălzire,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete
pentru lavoare, accesorii de scurgere pentru
lavoare, vase de toaletă, vase pentru toaletă,
vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, toalete individuale
încastrate, bideuri, pisoare (obiecte sanitare),
capace pentru vase de toaletă, clapete de
acționare pentru rezervoare de closet, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
clapete de acționare pentru rezervoare de apă
pentru closet, accesorii pentru baie, accesorii
de uz sanitar, robinete, robineți, robineți de
apă, robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,

pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice
(părți de instalații sanitare), coturi curbate din
plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
aparate și instalații de iluminat, de incălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, articole
sanitare realizate din piatră, articole sanitare
realizate din porțelan, lavoare individuale,
robinete pentru lavoare, accesorii de scurgere
pentru lavoare, vase de toaletă, vase pentru
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toaletă, vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă
cu jet de apă pentru spălare, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, toalete individuale
încastrate, bideuri, pisoare (obiecte sanitare),
capace pentru vase de toaletă, clapete de
acționare pentru rezervoare de closet, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
clapete de acționare pentru rezervoare de apă
pentru closet, accesorii pentru baie, accesorii
de uz sanitar, robinete, robineți, robineți de
apă, robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie,
robinete pentru instalații de alimentare cu apă,
dușuri vândute sub formă de seturi, căzi de
duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi care
încorporează jeturi de aer, paravane de cadă,
cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru

rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de apă
sub formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), coturi curbate din plastic
pentru țevi (componente de instalații sanitare),
supape de control de nivel, care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, aparate și
instalații de iluminat, de incălzit, de răcit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare,
de refrigerare, de ventilare, de distribuire a
apei și de uz sanitar, radiatoare (încălzire),
cazane de încălzire, boilere pentru încălzire,
instalații de încălzire, corpuri de încălzire,
aparate de încălzire ambientală, instalații de
încălzire centrală, boilere pentru încălzire
centrală, cazane pentru încălzire centrală,
aparate electrice de încălzire, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenții de import și export.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

118

(540)

Midtown Residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.12; 29.01.12

clase:
35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea și administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri și expoziții în vederea
promovării și comercializării de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administrate comercială, regruparea În avantajul
terților a caselor, vilelor și apartamentelor
(cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, evaluării financiare
imobiliare, management imobiliar, închirierea
bunurilor imobiliare, închirierea apartamentelor,
colectarea chiriilor.
37. Servicii de construcții, construirea de zone
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcție de clădiri
de apartamente, servicii de reparații, servicii
de instalații, servicii de demolări, curățenie și
întreținere.

(210) M 2022 01797
(151) 11/03/2022
(732) BIOEEL MANUFACTURING SRL,

(540)

Laxxil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

STR. DRUMUL SABARENI 
NR.24-26,CORP ADM., BIROU 
1A107B1,SECTOR 6, 
BUCURESTI,ROMANIA

(210) M 2022 01796
(151) 11/03/2022
(732) URBAN IMOB INVEST S.R.L, 

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

───────

STR. BEGA, NR.5D, 
JUDETULMUREŞ, 
TARGU MURES, 540390,MUREȘ, 
ROMANIA
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(210) M 2022 01798
(151) 11/03/2022
(732) RN LEX IPURL, STR. PARIS

NR.5, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

RN LEX INSOL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

insolvenţă, inclusiv servicii de lichidare de
întreprinderi comerciale financiare.
45. Servicii de consultanță în orice domeniu
juridic, asistență juridică și reprezentare în fața
oricăror persoane fizice sau juridice, autorități,
instituții publice, instanțe, asistență juridică și
reprezentare în orice tip de proceduri judiciare,
extrajudiciare, mediere, conciliere sau arbitrale,
asistență juridică în legătură cu licitații, inclusiv
atribuiri de concesiuni și achiziții publice,
consultanță juridică în materie de insolvență
și lichidare, inclusiv administrarea de astfel
de proceduri, mandat ad-hoc, concordate,
reprezentarea în fața instanțelor de judecată
în orice tip de litigiu, consultanță juridică
privind reorganizarea și restructurarea activității
societăților.

───────

(540)

AMA Music & Film

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.05;
26.01.03; 02.09.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

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

clase:
35. Servicii de asistență în afaceri,
organizare de vânzări prin licitaţie,
gestiunea/supravegherea afacerilor comerciale,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de consultanță comercială
cu privire la lichidarea societăţilor, și anume
consultanță cu privire la vânzarea de active,
active imobiliare, acțiuni și părți sociale,
aparținând unei firme în insolvență, consultanță
pentru identificarea și implementarea metodelor
pentru ieșirea din insolvență a firmei și
consultanță cu privire la întocmirea și
implementarea unui plan de reorganizare a firmei
debitorului.
36. Recuperarea creanţelor, consultanță și
asistență oferite debitorilor, creditorilor și terților
în legătură cu gestiunea și afacerile proprietății,
activele unei persoane care a declarat faliment
sau unei societăți aflate în incapacitate de
plată (servicii financiare), gestionarea proprietății
și activelor (servicii financiare), servicii de

(210) M 2022 01799
(151) 11/03/2022
(732) AMAMUSIC SRL, 

STR. GHEORGHE ASACHI 
NR.1, ET.1, JUDETUL GALATI, 
GALATI,GALAȚI, ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  roz  inchis,  mov
deschis, roz deschis, mov inchis

───────
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(210) M 2022 01804
(151) 16/03/2022
(732) GRANULEMN PELETI S.R.L.,

(540)

GRANULEMN
PELETI DIN 2013

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.17; 26.01.18; 01.15.05;
05.03.13; 05.03.20

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

brichete (combustibil), cărbune, aşchii de
lemn, sub formă de combustibil, aprinzător
de lemn, carburanți, în special, brichetă,
paleti de lemn, sub formă de combustibili,
peleţi vegetali (combustibil), biocombustibili
condiţionaţi, combustibili din lemn condiţionaţi,
combustibili naturali condiţionaţi, lumânări și
fitiluri pentru iluminat.
7. Mașini și masini-unelte pentru instalații de
prelucrare pentru producția de peleți.

───────

(540)

profi punem suflet

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
02.09.01; 01.17.16

BUDISTENI, NR. 122, 
JUD.ARGEȘ, BUDISTENI, 
117414,ARGEȘ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, ILFOV, 
ROMANIA

CALEA SEVER BOCU NR. 31, 
JUD. TIMIȘ,TIMIȘOARA, TIMIȘ, 
ROMANIA

(210) M 2022 01805
(151) 11/03/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., 

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ȘOSEAUANICOLAE TITULESCU 
NR. 94, BL.14 A, SCARA 4, 
ETAJ 2, AP. 127,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011146,ROMANIA

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesionala în afaceri, strîngerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse, respectiv: lumânări şi fitile

4. Pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
pelete din fibră comprimată fabricate din plante
de cultură, folosite drept combustibil, uleiuri
şi grăsimi industriale, lubrifianți, compoziții
pentru controlul prafului, combustibili ,inclusiv
benzină pentru motoare, combustibili pentru
iluminat, înlocuitori de carburanţi, în special,
carburanți, din următoarele materiale: materiale
plastic reciclat, hârtie, lemn, șlam rezidual,
fibre vegetale prelucrate, material de încălzit
din materii prime regenerabile vegetale,
constând din aşchii vegetale, coajă vegetală,
fibre vegetale, aşchii de lemn, deşeuri
de lemn sau material compozit din lemn,
combustibili din lemn, lemn pentru foc,
brichete (combustibil), lemn sub formă de

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse

de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
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de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor

alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
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glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri

pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, exceptand transportul, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, supermarket-
uri, hypermarket-uri, outlet-uri, mall-uri, lanţuri
de magazine, prin cataloage de vînzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping sau prin
orice alte mijloace de comunicare, servicii de
publicitate outdoor, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole în scopuri promoţionale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizare de concursuri în scopuri
publicitare, organizare de concursuri cu premii
în scop comercial sau publicitar, susţinerea
şi promovarea activităţilor în folosul public
inclusiv în domeniul educaţiei, învăţămîntului,
ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii
şi artei, îngrijirii şi asistentei sociale, sportului
şi recreerii, protecţiei mediului, protectiei
patrimoniului cultural şi national, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
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administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de materiale tipărite și organizarea de
concursuri promoționale, marketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare.
36. Sponsorizarea campaniilor şi proiectelor
umanitare, organizarea de finanţări pentru
campanii şi proiecte umanitare, coordonarea
evenimentelor de strangere de fonduri caritabile.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, trageri la sorți cu premii
(loterii), organizarea de spectacole în scopuri
de divertisment, organizarea şi susţinerea
de seminarii, servicii de tabere sportive,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
instruire practică (demonstraţii), furnizarea
facilităţilor de recreere, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea și
coordonarea de întâlniri privind programele de
voluntariat și proiectele în folosul comunității.

───────

(540)

RADIESTEZIE FINANCIARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul unor
platforme de internet proprii sau terțe, într-o rețea
computerizată, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline,
conexe și accesorii, informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri, servicii de comerț cu amănuntul
sau en-gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin
magazine şi comenzi prin internet de cursuri
de specialitate, editate, printate, video, audio
sau online prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
internet, astfel încât terții să le cunoască şi să le
achiziționeze comod.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri sau traininguri online
sau offline, cursuri prin corespondență și
la distanță, elaborare si publicare de carti
si cursuri educative, de dezvoltare si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și divertismentului, furnizarea
de informații în materie de educație, organizarea
de examene pedagogice, organizarea de cursuri
pentru pregătirea examenelor, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, organizarea
și coordonarea de evenimente de divertisment
în scop educativ, de divertisment și recreațional,
realizarea de programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online

(210) M 2022 01807
(151) 12/03/2022
(732) ALEXANDRU RĂDUCANU, 

ȘOS. COLENTINA NR. 16, 
BL. A3, AP.70, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., 
STRADAELOCINTEI NR. 8, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 013311, 
ROMANIA
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sau offline, organizarea de webinarii, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
furnizarea de programe TV, nedescarcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video on demand), organizare si sustinere
de evenimente, conferinte, webinarii, seminarii,
ateliere, workshopuri, simpozioane online sau in
spatii publice organizate, servicii de biblioteca
electronica, servicii de punere in pagina, altele
decat in scopuri publicitare, publicarea cartilor,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cartilor
si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicatii electronice nedescărcabile, activitati
culturale si educationale.

───────

(210) M 2022 01808
(151) 12/03/2022
(732) STEFAN VALENTIN MANDACHI,

(540)

MENTORCLASS

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.24; 24.09.03;
26.11.01; 26.04.05

(591) Culori revendicate:mov, albastru, negru,
alb

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(540)

raelectronics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Cercetare în domeniul tehnologiei
informației, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de software,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, servicii oferite de furnizori de
servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, inginerie informatică, proiectare de
aparate de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de aparate, instrumente
și echipamente fără fir pentru transmitere de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de procesare de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de cercetare informatică, servicii
de proiectare și programare informatică.

───────

STRADA MORII NR. 240 B, 
JUDEȚSUCEAVA, SFANTU ILIE, 
727528,SUCEAVA, ROMANIA

(210) M 2022 01810
(151) 13/03/2022
(732) RAELECTRONICS SRL,

STR. ANTON BACALBASA 
NR. 5, BL.55, SC. 2, AP. 59, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(540)

Bruto
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

334), cerde deschis (Pantone 335),
verde inchis (Pantone 336)

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2022 01812
(151) 14/03/2022
(732) DENEȘ CARANOVIC ANA

MARIA, STR. RADARULUI, NR.9C,
SAT PETREȘTI, JUDET ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

MUMBAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
referitoare la servicii de restaurant cu specific
indian, Servicii de publicitate referitoare la
servicii de restaurant cu specific indian, servicii
de vanzare a produselor, precum mancare si
băutură, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de relații cu
publicul.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante [servirea mesei], Servicii de
restaurant cu servire la pachet, Rezervări pentru
restaurante și mese, Servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, Servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
Furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant cu specific
indian, servicii prestate de bucătari personali,

(210) M 2022 01811
(151) 14/03/2022
(732) OCEANUL PACIFIC SRL, 

STRADA ELENA VACARESCU, 
NR. 74,PARTER, CAMERA 1, 
BLOCXXI/2, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA (740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS

AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, 040172, 
ROMANIA

servire de mâncare destinată consumului
imediat.

───────
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(210) M 2022 01815
(151) 14/03/2022
(732) CAPRA ROZ S.R.L., STR.

PINCIPALA, NR. 21, SAT
DRACŞANI, JUD. BOTOŞANI,
COMUNA SULIȚA, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

MILLION BAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.09.05;
01.01.01; 05.03.13

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii de localuri 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).

(210) M 2022 01818
(151) 14/03/2022
(732) ADRIANA-MARIA VOICULESCU,

(540)

VĂRU ROMICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase, digestive
(lichioruri şi spirtoase), preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii)

───────

───────

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

STR. MIERCANI NR. 74, 
SECTOR1, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI, NR. 43-45, 
PAVILIONULADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, 
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, 
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR 4,BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

C8 - Copt din piatra morii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.05; 05.07.02; 29.01.12

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

clase:
30. Produse de brutărie respectiv: pâine, chifle
de pâine, hrişcă, procesată, chifle dulci,
sandvişuri cu brânză [sandvişuri], crutoane,
aluat, colţunaşi pe bază de făină, sandvişuri
de hot dog, făină nerafinată / făină, alimente
pe bază de ovăz, pizza, floricele de porumb,
quiche (tartă), sandvişuri, pâine fără gluten,
amestecuri de aluat nefermentat, făină de soia,
pâine nedospită, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, produse de brutărie fără
gluten respectiv: pâine, chifle de pâine, hrişcă,
procesată, chifle dulci, sandvişuri cu brânză
[sandvişuri], crutoane, aluat, colţunaşi pe bază
de făină, sandvişuri de hot dog, făină nerafinată /
făină, alimente pe bază de ovăz, pizza, floricele
de porumb, quiche (tartă), sandvişuri, pâine fără
gluten, amestecuri de aluat nefermentat, făină
de soia, pâine nedospită, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, amestecuri

pentru produse de brutărie, patiserie, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu fructe, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie proaspete, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie congelate, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie vieneză,
amestecuri preparate de patiserie, produse
de patiserie aromate, rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie, prăjiturici uscate
(patiserie), specialități de patiserie, amestecuri
de patiserie, scoici de patiserie, pateuri
(patiserie), pricomigdale (patiserie), sandvișuri.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie.
43. Servicii de mâncare la pachet, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante fast-food.

───────

(540)
Woolicious

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

24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, articole textile imprimate individuale,
articole textile la bucată pentru producția
confecțiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea cuverturilor de pat, articole textile
la bucată pentru confecționarea draperiilor,
articole textile la bucată pentru scopuri de
mobilare, articole textile la bucată pentru
confecționarea îmbrăcăminții, căptușeli textile
pentru îmbrăcăminte, țesături de lână, țesături
pentru lenjerie, materiale având la bază lână
filată (țesături), materiale combinate pe bază

(210) M 2022 01819
(151) 14/03/2022
(732) SILVIU MARIAN CHIOSEA, 

CALEA13 SEPTEMBRIE 
55-57,SECTOR 5,BUCURESTI, 
ROMANIA
OANA-MIHAELA CHIOSEA,
CALEA 13 SEPTEMBRIE
55-57,SECTOR 5 , BUCURESTI,
ROMANIA

(210) M 2022 01820
(151) 14/03/2022
(732) WOOLICIOUS SRL, 

ȘOS. PETRICANI NR. 3, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. ALEKSANDRSERGHEEVICI 
PUSKIN NR. 8,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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de lână, materiale din lână, pături de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
din amestec de lână și bumbac, țesături
din amestec de cânepă și lână, țesături
tricotate din fire de lână, țesături din lână
folosite la fabricarea costumelor, țesături pentru
decorațiuni interioare, decorațiuni de perete,
lenjerie de pat și pături, huse pentru mobilă,
produse textile pentru bucătărie și masă,
materiale textile pentru baie, etichete din material
textil, etichete din material textil de cusut pe
îmbrăcăminte, etichete textile, articole nețesute
(textile), tul pentru croitorie, tricot (materiale
textile), tul, țesături pentru mobilier și tapițerii,
țesături pentru îmbrăcăminte, țesături pentru
perdele, țesături industriale, țesături din fibre
sintetice, produse din material textil la bucată,
produse din materiale textile de uz casnic,
prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acestora, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte din lână,
pălării din lână, șosete de lână, flanele de lână,
colanți de lână, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), berete din lână, lenjerie intimă
și de noapte, șosete.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă, păpuși
din material textil, jucării de pluș, jucării de
pluș cu păturică de consolare, articole de
îmbrăcăminte pentru jucării, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de Crăciun artificiali, panglici decorative
(articole pentru petrecere), decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării fantezie pentru
petreceri.

───────

(540)

TOTTI CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.13

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri

(210) M 2022 01822
(151) 14/03/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, 

STR. NICOLAE TECLU NR.51, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 032368, 
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate

32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe

și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenții de import-export, servicii de agenţii
de informaţii comerciale, servicii de agenţii
de publicitate, analiza preţului de cost,
difuzare de anunţuri şi materiale publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
servicii pentru compararea preţurilor, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea, cafea
cu gheață, extracte de cafea, cafea cu lapte,
înlocuitori de cafea, capsule de cafea, umplute,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea măcinate, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, altele decât
uleiurile esențiale, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
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de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate

───────

(210) M 2022 01824
(151) 14/03/2022
(732) RE:MAKE IDEAS CONSULTING

(540)

Pontos & Fortuna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Pește, pește congelat, produse congelate pe
bază de pește, produse din fructe de mare, pește
afumat, pește conservat, pește sărat, pește
marinat, calcani, nu vii, carne de crab, conserve
din pește, crustacee înghețate, file de pește,
languste, cu excepția celor vii, raci, cu excepţia
celor vii, crustacee, cu excepţia celor vii, moluște
care nu sunt vii, sardine, nu vii, scoici, moluște
comestibile, cu excepția celor vii.

35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: peşte, peşte congelat, produse
congelate pe bază de peşte, produse din fructe
de mare, peşte afumat, peşte conservat, peşte
sărat, peşte marinat, calcani, nu vii, carne de
crab, conserve din peşte, crustacee îngheţate,
file de peşte, languste, cu excepţia celor vii,
raci, cu excepţia celor vii, crustacee, cu excepţia
celor vii, moluşte care nu sunt vii, sardine, nu vii,
scoici, moluşte comestibile, cu excepţia celor vii,
din producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă (promovare).

───────

S.R.L., PARC INDUSTRIAL 
NR.3, BIROU DIRECTOR 
GENERAL,JUDETUL VALCEA, 
RÂMNICUVÂLCEA, VALCEA, 
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI,010497, ROMANIA
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(210) M 2022 01826
(151) 14/03/2022
(732) OANA- ALEXANDRA- MIRUNA

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

(540)

MONOTON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de

îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri
de dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă, ghete,
cizme, cizme pentru sporturi, pantofi pentru
gimnastică, cizmuliţe, cizme din dantelă,
sandale, pantofi, bocanci de schi, papuci,
ghete/ şoşoni, pantofi de sport, bandane,
baticuri, bentițe pentru cap, berete, bonete,
fesuri, eșarfe pentru cap, pălării, sepci (articole
de îmbrăcăminte), saluri de pus pe cap,
turbane, văluri (îmbrăcăminte), voalete, eșarfe,
fulare (eșarfe pentru gât), curele (accesorii
vestimentare), borsete, genți, genți de umăr,
genți de plajă, genți cu rotile, genți de
umăr pentru copii, genți pentru cosmetice
(fără conținut), ghiozdane, portchei, portmonee,
portofele, poșete, rucsacuri, serviete, valize,
ceasuri, bijuterii şi pietre preţioase şi semi-
preţioase, obiecte de design interior, decoratiuni,
tablouri, obiecte de mobilier, obiecte de uz
caznic, suporturi de uz caznic, căni, produse
de papetărie, felicitări, cărți poştale, calendare,
carnete, agende, hârtie plantabilă, semne de
carte, stickere, jucării, din producţie proprie
şi a unor terţi, (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau

MONORANU, 
STR.G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR.1, ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
PAUL- ALEXANDRU MONORANU,
STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU 
NR.1, ET.1, AP.7,JUDETUL TIMIS, 
TIMIŞOARA,TIMIȘ, ROMANIA
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cu ridicată, organizare de târguri comerciale,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.

───────

(540)

ZENINI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.02

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

(540)

permit...exist

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.11.12

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

(210) M 2022 01828
(151) 14/03/2022
(732) SC ZENINI DECO SRL, 

STR. SOLSTITIULUI NR.4, 
BL.1,ET.5,AP.35, 
JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(210) M 2022 01832
(151) 14/03/2022
(732) CORE ALLOWING S.R.L., 

STR. PRIDVORULUI NR. 9, 
BLOC4, SCARA 2, AP. 22, 
PARTER,SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1,BIROU 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA

41. Organizare de webinare cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, furnizare de
cursuri de instruire online, organizare de cursuri,
coordonare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
cursuri de instruire.

14. Cutii pentru bijuterii, broșe decorative
(bijuterii), bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
fabricate din argint, cutii din lemn pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
broșe (bijuterii), bijuterii fantezie, ceasuri, cu
exceptia ceasurilor inteligente.
16. Albume de nuntă (tiparituri), semne de carte.
20. Decorațiuni de perete, din lemn.
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, decorații festive, cadouri surpriză pentru
invitații la petreceri și pomi de crăciun artificiali,
cadouri surpriză pentru invitați la petreceri.
42. Decorațiuni interioare.

─────── ───────
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(540)

Apo Medical
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 24.13.22; 29.01.13

clase:
44. Servicii medicale, servicii stomatologice.

───────

(540)

TUNERSHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 18.01.09

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01839
(151) 15/03/2022
(732) ANCA FLORESCU, STR. DOINEI,

(540)

Fionna Livrăm
bucurie cu o lenjerie!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.01.01; 01.07.12

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul si cu
ridicata in legătură cu produse destinate
amenajării locuinței precum: bijuterii, obiecte
decorative, obiecte de ingrijire personala,
accesorii vestimentare, obiecte utilizate in
dormitor, baie si bucătărie, lenjerii de pat, perne
si pilote, paturi, cuverturi, huse de pat, articole
vestimentare, prosoape, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă și frumusețe

(210) M 2022 01837
(151) 15/03/2022
(732) MED DENT APO SRL, 

STR. DOSTOIEVSKI, NR. 16,
PROVIZORIU, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, 
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. BDULCONSTANTIN 
BRANCUSI, NR.73-79A, ETAJ 2, 
APT. 205, JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

NR. 60A, AP. 6, JUD. ILFOV, 
COM.DOBROEŞTI, FUNDENI, 
ILFOV,ROMANIA

(210) M 2022 01838
(151) 15/03/2022
(732) TIMTUNING, 

STR. PAUL COSTANTINESCU, 
NR. 48, CAM.2, JUD. TIMIŞ, 
TIMIŞOARA,300471, TIMIȘ, 
ROMANIA
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pentru oameni, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuțite de bucătărie și instrumente
de tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
(din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic).

───────

(210) M 2022 01840
(151) 15/03/2022
(732) PITBULL GUARD SYSTEM SRL,

(540)

PGS PITBULL
GUARD SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.16

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de investigații și supraveghere referitoare la
siguranța fizic a persoanelor și la securitatea
bunurilor materiale, servicii furnizate persoanele
fizice legate de evenimentele sociale, precum
servicii de escortă, servicii de agenții de

detectivi, servicii de pază, investigații privind
persoanele dispărute, monitorizarea alarmelor
de securitate și antifurt, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de gardă de corp, investigații
privind trecutului persoanelor, consultanță în
ceea ce privește securitatea fizică, închirierea
de seifuri, scanarea bagajelor din motive de
securitate, urmărirea bunurilor furate, servicii de
supraveghere cu ajutorul dronelor, servicii de
pază pentru obiective și instalații prin sisteme de
monitorizare la distanță, localizarea și urmărirea
de persoane și bunuri pierdute.

───────

(540)

uno
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

SAT SILIŞTEA, NR. 67, 
JUD.ARGEŞ, 
COMUNA CĂTEASCA,ARGEȘ,
 ROMANIA

(210) M 2022 01843
(151) 16/03/2022
(732) DIANA SRL, 

STR. CALEA LUI TRAIAN 
NR. 227, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA
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(540)

uno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01849
(151) 15/03/2022
(732) SC. LEGIUNEA ALBASTRA

(540)

LEGIUNEA ALBASTRA
SPECIAL SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 01844
(151) 16/03/2022
(732) DIANA SRL, 

STR. CALEA LUI TRAIAN 
NR. 227, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

SRL, STR. G. V. BIBESCU 
NR.15-19, BL. 9/3, SC. A, AP. 2,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  albastru,  galben,
rosu
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(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MERCANE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
12. Vehicule terestre și mijloace de transport,
trotinete (vehicule), părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, vehicule electrice, vehicule electrice
terestre, respectiv:frâne cu disc, frâne pentru
roți, garnituri pentru frână, tambururi de frână,
frâne hidraulice pe jantă, frâne hidraulice pe disc,
frâne pentru vehicule terestre, cilindri principali
de frână, frâne electronice pentru vehicule,
discuri de frână pentru vehicule, saboți de frână
de vehicule, sisteme de frână pentru vehicule,
leviere de frână pentru vehicule, garnituri pentru
frână pentru vehicule, plăcuțe de frână pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, etriere de frână pentru
vehicule, sisteme de frânare pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
tambururi de frână pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, cabluri de frână pentru vehicule,
anvelope, anvelope [pneuri], anvelope pentru
vehicule terestre, ghidoane, ghidoane pentru

vehicule pe două roți, leviere de frână pentru
vehicule, leviere pentru schimbarea vitezelor
la vehiculele terestre, cuplaje pentru vehicule
terestre, cuplaje hidraulice pentru vehicule
terestre, cuplaje de angrenaj pentru vehiculele
terestre, suspensii pentru vehicule, suspensii
pentru roți, amortizoare pentru suspensii pentru
vehicule, sisteme de suspensie pentru vehicule
terestre, apărătoare de noroi, roți, roți de
vehicule, carcase protectoare pentru motoare de
vehicule terestre, carcase pentru cutii de viteze
[pentru vehicule terestre], tije cu canelură de
glisare [componente de angrenaje de vehicule
terestre], schimbătoare de viteze, scaune de
transport, vehicule terestre acționate electric.
35. Regruparea în avantajul terţilor avehicule
terestre și mijloace de transport, trotinete
(vehicule), părți și accesorii pentru vehicule,
părți și accesorii pentru vehicule terestre,
vehicule electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la vehicule
terestre și mijloace de transport, trotinete
(vehicule), părți și accesorii pentru vehicule,
părți și accesorii pentru vehicule terestre,
vehicule electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la vehicule terestre și mijloace de
transport, trotinete (vehicule), părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru
vehicule terestre, vehicule electrice, vehicule
electrice terestre, vehicule terestre acționate
electric, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la vehicule terestre și mijloace
de transport, trotinete (vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu vehicule terestre
și mijloace de transport, trotinete (vehicule), părți
și accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la vehicule terestre și mijloace de

(210) M 2022 01853
(151) 15/03/2022
(732) SEBAROM SERV S.R.L., 

STR. RAPSODIEI, NR.4, BL.143, 
SC.B,ET.4, AP.37, JUDETUL 
PRAHOVA,PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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transport, trotinete (vehicule), părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, vehicule electrice, vehicule electrice
terestre, vehicule terestre acționate electric,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la vehicule terestre și mijloace
de transport, trotinete (vehicule), părți și
accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, vehicule electrice,
vehicule electrice terestre, vehicule terestre
acționate electric, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agentii de
import și export.

───────

(540)

leche

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Băuturi pe bază de cafea, produse de
cofetărie / produse de cofetărie cu zahar,
produse de patiserie.

───────

(540)

HOUSE HUNTERS
Vânătorii De Case

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 26.01.03; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
36. Afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 01858
(151) 15/03/2022
(732) ANDREI DOTE, STR. CAMPULUI

(540)

REBELWAVE

B-DUL INDEPENDENTEI 
NR.26, Y3-Y4DEMISOL, 
JUDETUL IASI, IASI,700007, 
IAȘI, ROMANIA

(210) M 2022 01856
(151) 15/03/2022
(732) REMIEZTRA SRL, 

(210) M 2022 01857
(151) 15/03/2022
(732) HIRSH IMOBILIARE SRL, 

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

NR.13A, JUDEȚ ILFOV, 
POPESTI-LEORDENI, 077160, 
ILFOV,ROMANIA

STR. AVIONULUI 26, BIROUL B,
ETAJ1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

25. Bluze, bluze sport, bluze de trening, bluze cu
glugă, bluze cu guler înalt, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport
pantaloni scurți, pantaloni lungi, tricouri
imprimate, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
pantaloni de trening scurți, pantaloni scurți
(articole de îmbrăcăminte).
35. Servicii de comert online.

───────

(540)

MAXIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante de uz menajer, detergenţi
pentru scopuri medicale, antiseptice, biocide,
virucide

───────

(540)

FitoLider Viitorul sună Bio

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

clase:
5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, acaricide, acaricide de uz agricol,
acaricide de uz casnic, acaricide de uz
industrial, agent chimic care ucide sporii, agenți
fungicizi, agenți pentru combaterea ciupercii
de putregai uscat, algicide, algicide acvatice,
algicide de uz agricol, algicide pentru bazine
de înot, antihipertensive, arahnicide, otrăvuri
bacteriene, batoane pentru fumigație folosite ca
dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate împotriva
dăunătorilor, bețișoare anti-țânțari, bețișoare
fumigante, bile de naftalină, biocide, biocide
naturale, biocide sintetice, biopesticide agricole,
biopesticide de uz casnic, blocuri din lemn
de camfor pentru îndepărtarea moliilor, brățări
impregnate cu produse pentru respingerea
insectelor, brățări vândute preumplute cu
preparate insectifuge, carbonil (antiparazitar),
erbicide, erbicide biologice, erbicide de
uz agricol, erbicide pentru iazuri, erbicide
pentru medii acvatice, erbicide utilizate de

(210) M 2022 01859
(151) 15/03/2022
(732) SC ROMCHIM SRL, 

STR. CÂMPULUI NR. 18, 
JUDEȚMUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 
MUREȘ,ROMANIA

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

(210) M 2022 01860
(151) 01/04/2022
(732) BIO LIDER TRADING SRL, 

STR. POSTEI, 4, 
JUDEȚ IALOMIȚA,JILAVELE, 
927155, IALOMIȚA,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde deschis, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uz casnic, fumiganți, fungicide, fungicide
biologice, fungicide de uz agricol, fungicide
de uz domestic, fungicide de uz horticol,
fungicide de uz medical, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, hârtie cu insecticid
contra moliilor, insecticide, insecticide de
uz agricol, insecticide de uz domestic,
insectifuge, produse pentru distrugerea larvelor,
larvicide, moluscocide, loțiune anti-muște,
produse chimice pentru tratarea mălurăei,
nematicide, otravă pentru șobolani, otrăvuri,
ovicide, paraziticide, pastile insectifuge de uz
personal (portabile), pesticid pentru nematode,
pesticide agricole, pesticide de uz casnic,
pesticide pentru horticultură, plasturi anti-
țânțari pentru bebeluși, prafuri antipurici
pentru animale, preparate antiparazitare din
surse chimice, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, preparate antiparazitare
provenind din plante, preparate chimice
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
plantele cerealiere, preparate pentru a
împiedica animalele să roadă sau să muște,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru distrugerea limacșilor, preparate pentru
distrugerea păduchilor (pediculicide), preparate
pentru exterminarea puricilor, preparate pentru
fumigația solului, preparate pentru omorârea
țânțarilor, care se aplică pe plasele de
țânțari, preparate pentru omorât muște,
preparate pentru prevenirea formării de
alge în apă, preparate pentru împiedicarea
înmulțirii larvelor, preparate pentru îndepărtarea
algelor, produse care se aplică pe piele
pentru respingerea țânțarilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse chimice
pentru tratarea manei, produse contra moliilor,
produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, produse pentru a alunga
păsările, produse pentru distrugerea verminei,
produse pentru eliminarea buruienilor în medii
acvatice, produse pentru eliminarea mușchiului,
produse pentru eliminarea planariilor, produse
pentru îndepărtarea animalelor, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
pentru spălarea câinilor (insecticide), produse
pentru spălarea vitelor (insecticide), produse
repelente de țânțari, protecții solare antimeduze,
pudre pentru eliminarea puricilor, regulatori de
creștere a insectelor, repelenți contra rechinilor,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,

repelenți pentru ectoparaziți, rodenticide,
soluții insecticide pentru spălături veterinare,
soluții insecticide și fungicide pentru oi,
spirale antițânțari, spray antiinsecte, spray-
uri împotriva puricilor, produse sterilizante
pentru soluri, stricnină (otravă), substanțe
antimucegai, substanțe care atrag insectele,
substanțe chimice pentru silvicultură (fungicide),
șampoane insecticide pentru animale,
șampoane pediculicide, șervețele impregnate cu
produse pentru respingerea insectelor, produse
chimice pentru distrugerea șoarecilor, substanţe
repulsive împotriva ţânţarilor destinate a fi
aplicate pe piele, substanțe chimice pentru
silvicultură (erbicide), substanțe chimice pentru
silvicultură (insecticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (paraziticide), substanțe
repelente pentru viermi folosite pentru gazon sau
iarbă, substanțe rășinoase insectifuge, tablete
de camfor insectifuge, uleiuri împotriva muștelor
de cal (hippobosca equina), vermicide, produse
pentru distrugerea verminăei, produse chimice
pentru tratarea bolilor viței de vie, zgărzi anti-
purici, zgărzi antiparazitare pentru animale,
zgărzi antipurici pentru animale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul, cu ridicata
şi prin rețele informatice mondiale (internet)
de produse fitosanitare, îngrășăminte pentru
pământ, produse ecologice.

───────

(540)

unical gaz

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

───────

(210) M 2022 01861
(151) 15/03/2022
(732) UNICAL GAZ S.R.L., 

STR. CALEA MOȚILOR NR. 87, 
BL. M3B, AP. 3,  PARTER, 
JUD. ALBA, ALBA IULIA,ALBA, 
ROMANIA
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(210) M 2022 01870
(151) 16/03/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

(540)

PREMIER HERITAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(540)

KOKOS FUN & PLAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.03.07;
03.05.19

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
maro deschis, roz, maro închis, mov

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

35. Publicitate, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare prin Internet, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, difuzarea de anunțuri publicitare și
anunțuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
și mostre în scop publicitar, distribuție de
reclame pe stradă, publicitate directă prin
poștă, publicitate prin corespondență, decorarea
vitrinelor, organizare de demonstrații în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, prezentare de produse în
scopuri promoționale, creare de texte publicitare
și în scop promoțional,
dezvoltare de concepte de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, întocmire
de reclame, marketing de produse, marketing
direct, marketing folosind influenced, mostre
de produse, pregătire și plasare de anunțuri

BUILDINGS SRL, 
STR. IOSIFVULCAN, NR.17, 
JUD. BIHOR,ORADEA, 
410042, BIHOR,ROMANIA

(210) M 2022 01871
(151) 16/03/2022
(732) COCOS PLACE SRL, 

STR. EROU IANCU NICOLAE, 
NR. 85Y, TARLA15, 
PARCELA A286, LOT. 9, VILA9, 
CONSTRUCŢIA C1, CAMERA
NR. 1, PARTER, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
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publicitare de exterior pentru terți, promovare
de evenimente speciale, promovare de concerte
muzicale, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, servicii de
promovare și publicitate, studii de marketing,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, realizarea de evenimente
comerciale.
41. Organizare de petreceri, planificarea de
petreceri, servicii de planificare de petreceri,
consultanță referitoare la planificare de
petreceri, planificare și coordonare de petreceri
(divertisment), disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, divertisment, divertisment
interactiv, divertisment de tipul concertelor,
organizare de divertisment muzical, furnizare
de instalații pentru divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), furnizare de
spații pentru divertisment, rezervarea de
săli de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de divertisment
pentru nunți, servicii ale centrelor de
divertisment, rezervări pentru spectacole de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, servicii de recepție (divertisment),
organizare de concursuri (divertisment), servicii
de divertisment pentru copii, coordonare
de activități de divertisment, organizare
de spectacole de divertisment, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), degustare
de vinuri (servicii de divertisment), servicii
de divertisment oferite pentru copii, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
închiriere de materiale înregistrate legate de
divertisment, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, organizarea de prezentări în
scopuri de divertisment, desfășurare de expoziții
în scop de divertisment, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, punere la dispoziție de
săli de divertisment, rezervare de locuri pentru
spectacole de divertisment, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, divertisment sub formă de competiții
de sporturi electronice, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului, servicii
de divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), divertisment sub formă de
producții de teatru însoțite de servirea cinei,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de

divertisment, sportive și culturale, furnizare de
servicii de karaoke.
43. Servicii de restaurante, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar). restaurante cu autoservire,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 01872
(151) 16/03/2022
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE SRL,

(540)

KIROMIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, suplimente dietetice,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente nutritive,
suplimente enzimatice, suplimente dietetice
proteice, suplimente alimentare proteice,
suplimente cu vitamine.

───────

(740) CIPI Alexander Popa, 
STR. BIBESCUVODA NR. 2, BL. P5, 
SC 2, AP. 25,SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

STR. GRIVIŢA NR. 18J, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, 
ILFOV,ROMANIA
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(210) M 2022 01873
(151) 16/03/2022
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE SRL,

(540)

ENDOTIK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, suplimente dietetice,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente nutritive,
suplimente enzimatice, suplimente dietetice
proteice, suplimente alimentare proteice,
suplimente cu vitamine.

───────

(210) M 2022 01874
(151) 16/03/2022
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE SRL,

(540)

ALFERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, suplimente dietetice,
suplimete alimentare, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente nutritive,
suplimente enzimatice, suplimente dietetice
proteice, suplimente alimentare proteice,
suplimente cu vitamine.

10. Aparate și instrumente, dispozitive medicale
pentru ameliorarea/tratarea funcției și/sau stării
persoanelor, dispozitive cu dozatoare utilizate în
scopuri medicale.

───────

(210) M 2022 01875
(151) 16/03/2022
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE SRL,

(540)

ITUMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Suplimente alimentare destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, suplimente dietetice,
suplimete alimentare, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente nutritive,
suplimente enzimatice, suplimente dietetice
proteice, suplimente alimentare proteice,
suplimente cu vitamine, toate produsele
din aceasta clasa fiind dedicate exclusiv
tratamentului infectiilor urinare.
10. Aparate și instrumente, dispozitive medicale
pentru ameliorarea/tratarea funcției și/sau stării
persoanelor, dispozitive cu dozatoare utilizate în
scopuri medicale, toate produsele din aceasta
clasa fiind dedicate exclusiv tratamentului
infectiilor urinare.

───────

STR. GRIVIŢA, NR. 18J, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, 
ILFOV,ROMANIA

(740) CIPI Alexander Popa, 
STR. BIBESCUVODA, NR. 2, BL. P5, 
SC. 2, AP. 25,SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

STR. GRIVIŢA, NR. 18J, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, 
ILFOV,ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, 
STR.BIBESCU VODĂ NR. 2, 
BL. P5, SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,040152, ROMANIA

STR. GRIVIŢA, NR. 18J, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, 
ILFOV,ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, 
STR.BIBESCU VODĂ NR. 2, 
BL. P5, SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,040152, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

144

(210) M 2022 01876
(151) 16/03/2022
(732) TEATOUCH CATERING

(540)

TOUCH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.24; 11.03.01

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

30. Cafea, ceai, ciocolată, înghețată, sorbeturi
și alte produse similare sub formă de înghețată,
ceai cu perle de tapioca, ceai cu bule cu sirop
(bubble tea), arome din ceai altele decât uleiurile
esențiale, esențe de ceai, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, frunze de ceai,
ceai cu gheață (nemedicamentoase), băuturi
din ceai nemedicinale, pliculețe de ceai (nu
pentru uz medicinal), ceai instant (altul decât cel
pentru uz medicinal), preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ceai), înlocuitori de
ceai (altele decât pentru uz medicinal), ceaiuri
aromate (altele decât cele pentru uz medicinal).
43. Servicii de ceainărie, servicii de cafenea.

───────

(540)

Canto

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01

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

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /

MANAGEMENT SRL, 
STR. EROUIANCU NICOLAE 
NR. 85Y, VILA13, PARTER, 
CAMERA 8, JUDEȚILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV,ROMANIA

(210) M 2022 01878
(151) 16/03/2022
(732) CARETTA S.R.L., 

ȘOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI, 
DN 28, PARTER,CAMERA 1, 
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,ROMANIA

(740) PROTECTMARK S.R.L., 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, 
JUD. IAȘI, IAȘI,700730, IAȘI, 
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  albastru 
(HEX#003349)
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ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de

căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
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sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,

nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online

în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
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de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în

legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(540)

KBK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2022 01880
(151) 16/03/2022
(732) ATTILA-ADRIAN VINCZE,

(540)

I-FRONT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08

clase:
20. Mobilă și mobilier.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata, amănuntul și on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 01879
(151) 16/03/2022
(732) KBK KRAFT PROJEKT SRL, 

STR. HĂRMANULUI NR.307J, 
SAT BOD,JUD. BRAȘOV, 
COMUNA BOD,507015, BRAȘOV, 
ROMANIA

STR.TAUTULUI NR.42 C, AP.3,
SAT FLOREȘTI, JUD. CLUJ,
COMUNA FLOREȘTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA
MIHALY KISS, 
STR.MADACHIMRE NR. 70, 
JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 
400464, CLUJ,ROMANIA
GELLERT KISS, 
SAT MUNTELEBAISORII 
NR.326 B, JUD. CLUJ,
COMUNA BAISOARA, 407068,
CLUJ, ROMANIA
MARIUS-ALIN BOB, 
ALEEAGODEANU NR. 3, 
AP.11, JUD.CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, 400414,
CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

YULMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
adaptoare audio, aparate cu alimentare regulată,
aparate de alimentare cu energie continuă,

aparate de transmisie în rețea, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii), aprinzătoare
piezo-electrice, bănci de încărcare, adaptatoare
de priză, adaptoare ca pentru aparatele
de jocuri video de larg consum, adaptoare
usb, adaptoare coaxiale, adaptoare de curent
alternativ, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri), adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
de gen sub formă de adaptoare electrice,
adaptoare pentru carduri de memorie flash,
adaptoare pentru prize, amplificatoare de linie,
amplificatoare pentru stații radio și TV, aparate
cu semiconductori, aparate de control al
căldurii (întrerupătoare) pentru vehicule, aparate
pentru citirea discurilor optice, atenuatoare
coaxiale, balast pentru dispozitive de iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, bare colectoare (electricitate),
bare colectoare de distribuție electrică, bare
conductoare, blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), blocuri de contact (electrice), blocuri
de deflexie, bobine cu rezistență electrică,
bobine de cipuri, bobine de comutație, bobine
de deflexie, bobine de impedanță destinate
utilizării în aparate electrice, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de stingere asupra
tensiunii tranzitorii, bobine de înaltă frecvență,
bobine de șoc (impedanță), bobine electrice,
bobine electronice, borne (electricitate), butoane
comutatoare (electrice), butoane de sonerie,
butoane tactile multifuncționale, cablaje electrice
pentru automobile, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri și fire, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri de conexiune mobilă de înaltă definiție,
cabluri de transmisie pentru antenă, cabluri de
împământare, cabluri pentru antene, cadrane
pentru instrumente, capace de siguranță pentru
prize, capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru conectoare electrice, carduri
de memorie, carduri de memorie flash, cartele
de extindere a memoriei, circuite electrice
și circuite imprimate, catozi, cinescoape,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite-dop, circulatoare (componente
electrice sau electronice), cititoare de benzi
magnetice, cititoare de carduri cu cip, cititoare
de carduri cu circuite integrate, cititoare de

(210) M 2022 01881
(151) 16/03/2022
(732) CACTUS TRADE, 

STR. BUSUIOCULUI NR. 6, 
SAT  PREAJBA, JUD. DOLJ, 
COMUNA MALU MARE, DOLJ,
ROMANIA
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carduri de memorie flash, cititoare de carduri
inteligente, cititoare de carduri pentru cărți
de credit, cititoare de cartele, cititoare de
cartele electronice, cititoare de discuri optice,
cleme crocodil (conectori electrici), colectoare
de curent, colectoare electrice, componente de
circuite electrice, componente de microunde,
componente electronice optice, componente
electrice si electronice, componente electronice
pentru aparate de jocuri de noroc, componente
electronice pentru card-uri de memorie cu
miniprocesor, componente electronice utilizate la
mașini, componente electrotehnice, componente
microelectronice, comutatoare basculante,
comutatoare (electricitate), comutatoare
coaxiale, comutatoare cu cârlig, comutatoare
cu lamelă, comutatoare cu mercur, comutatoare
de contact mecanice, comutatoare de fază
pentru aparate de comunicații, comutatoare
de proximitate, comutatoare de umiditate,
comutatoare electrice cu lamele, comutatoare
electromagnetice, comutatoare emisie-recepție,
comutatoare magnetice, comutatoare multiple
de la distanță, comutatoare în cascadă,
comutatoare pentru semnalizatoare cu lumină
intermitentă, comutatoare rotative (electrice),
comutatoare termice, comutatori cu senzori,
comutatori de obturare, condensatoare
ceramice, condensatoare cu vid, condensatoare
de înaltă tensiune, condensatoare de cuplare,
condensatoare electrice, condensatoare
electrice cu dublu strat, condensatoare
fixe, condensatoare reglabile, condensatoare
sincrone, condensatoare variabile, conducte
(electricitate), conducte electromagnetice,
conducte metalice (electrice), conductoare
electrice, conectoare adaptoare (electrice),
conectoare cu filet pentru cabluri electrice,
conectoare cu fișă de contact, conectoare
de alimentare, conectoare de microunde,
conectoare electrice, conectoare electrice cu
fișă, conectoare electronice, conectoare pentru
radar, conector prize (electrice), conectori
coaxiali, conectori cu pini de uz electric,
conectori de înaltă tensiune pentru bujii,
conectori electrici izolați, conectori electrici
pentru terminale, conectori pentru cabluri
coaxiale, conectori tip jack, conexiuni, conexiuni
de împământare, contacte electrice, contacte
electrice din metale prețioase, contacte
termice, contactoare, contactoare electrice,
controlere pentru invertoare, controlere pentru
servomotoare, controlere pentru terminale
(electrice), convertizoare de frecvență pentru
actuatoare, convertoare de presiune în curent,
convertoare pentru fișe electrice, cutii de borne
de conexiune, cutii de branșament (electrice),

cutii de conexiuni electrice, cutii electrice de
control, cutii de derivare electrică, cutii de
distribuție (electricitate), cutii de distribuție a
energiei electrice, cutii de joncțiune, cutii de prize
electrice, cutii de joncțiune electrice, cutii de
racord, cutii de rezistență, cutii de siguranțe, cutii
electrice de distribuție, cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, cutii pentru capacitanță,
cutii terminale pentru conductoare electrice,
defazoare, derivatoare de frecvență, diace,
digitizoare de doze tensometrice, diode, diode
cu carbură de siliciu, diode de protecție
împotriva supratensiunii, diode electrice, diode
electroluminescente (LED), diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED), diode
laser super-luminiscente, diode luminoase,
diode organice electroluminescente (OLED),
diode polimerice electroluminescente (pled),
diode zener, disipatoare termice, disjunctoare,
dispozitive cu memorie, dispozitive cu memorie
pentru stocare, dispozitive de acţionare,
electrice, dispozitive de curent rezidual,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch pad), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de marcare pentru conductori electrici,
dispozitive de memorie, dispozitive pentru citirea
cardurilor, distribuitoare de circuite, divizoare
de tensiune, drivere led, dulapuri de distribuție
(electricitate), dulapuri de distribuție electrice,
duplexoare, ecrane ecrane tactile (electronice),
conductoare electrice, electrice electrice,
electrozi, electrozi din grafit, elemente de
actionare piezoelectrice, elemente de acționare
liniare (electrice), elemente semiconductoare,
etichete pentru identificarea conductoarelor
electrice, excitatoare electrostatice, fascicule
de cabluri electrice, filamente conducătoare de
lumină, filamente magnetice, filtre de inductanță
și capacitanță, fișe banană, fișe de conectare
(electricitate), fișe de conectare rotunde, fișe
de curent, fotocelule, fotorezistoare, fototuburi,
generatoare de coduri temporale, ghiduri de
undă pentru transmisia de raze de putere
mare, ieșiri pentru televizoare, indicatoare de
frecvență, indicatoare pentru siguranțe fuzibile,
inductoare, inductoare electrice, inductoare
electronice, indus (electricitate), induși pentru
aparate electrice, instrumente electronice de
control, interfețe electronice pentru platforme
de simulatoare de mișcare, interfețe pentru
bare colectoare, întrerupătoare, întrerupătoare
cu limită cu camă rotativă, întrerupătoare cu
rezistență reglabilă, întrerupătoare de circuit,
lanț de diode, limitatoare de curent, limitatori



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

158

de tensiune, lămpi de avertizare pentru
panoul de bord, întrerupătoare de curent
electric, întrerupătoare de uz casnic (electrice),
întrerupătoare electrice cu buton, întrerupătoare
electrice de lumină, întrerupătoare pentru
lămpi electrice, întrerupătoare tactile (electrice),
întrerupătoare tactile electronice, lingouri sub
formă de substraturi pregătite pentru fabricarea
de semiconductori, linii de întârziere a
semnalelor electrice, manometre cu ionizare,
manșoane de cuplare electrică, manșoane de
legătură (electrice), manșoane flexibile pentru
cabluri electrice, memorii pentru echipamente de
procesare de date, modulatoare de iluminare,
module de alimentare, module de conectare
pentru comenzi electrice, module de control
(electrice sau electronice), module de extensie
a memoriei, module de intrare, module de
memorie, module de reglare (electrică), module
de întrerupere, monturi pentru siguranțe,
obturatoare electrice, oscilatoare, panouri de
bord electrice, panouri de comandă (electrice),
panouri de conexiune electrică, panouri de
control tactile, panouri de distribuție electrică,
panouri din fibră optică, panouri pentru
distribuția electricității, pini pentru terminale
electrice, plachete de siliciu, plăci ceramice
care conțin circuite imprimate, plăci cu
protecție la supratensiune, plăci de comutatoare,
plăci de memorie, plăci semiconductoare
electronice tactile, ecrane tactile, plăci solare,
plăcuțe cu monocristal din silicon, plăcuțe
semiconductoare structurate, potențiometre de
reglare, potențiometre digitale, prelungitoare cu
prize multiple, presostate, prize cu telecomandă,
prize de alimentare cu energie electrică, prize
de relee, prize de telefon, prize electrice,
prize electrice cu temporizator, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
procesoare videocolor, protecții pentru prize,
puncte cuantice (materiale semiconductoare
cristaline), puncte de comutare (electrice),
pupitre de distribuție (electricitate), racorduri
de conducte (electrice), racorduri electrice,
rame pentru prize electrice, ramificații cu
întrerupător (electrice), reactoare electrice,
receptoare electrice, receptoare radio pentru
telecomenzi, receptori de semnale electronice,
reglete pentru conexiuni electrice, redresoare
comandate pe bază de siliciu, regletă de borne,
regulatoare(variatoare) electrice de lumină,
regulatoare de temperatură, relee coaxiale,
relee cu zăvorâre mecanică acționate pe
bază de impuls, relee de protecție împotriva
supratensiunii, relee de siguranță (electrice),

relee de supraîncărcare, relee electromagnetice,
relee electronice în miniatură, relee pentru stații
radio și TV, relee sensibile la lumină, relee în
stare solidă, relee în trepte, releuri de protecție
pentru motoare, reostate, rezistențe, rezistențe
electrice, rezistențe variabile, rezistoare de
inducție, rezistoare sensibile la forță, rezistori
variabili, rezonatoare, rezonatoare ceramice,
rezonatoare coaxiale, selectoare de linii,
semiconductoare, separatoare de sarcină,
siguranțe, sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, sisteme
electronice de navigație, sisteme electronice
integrate de asistență șofer pentru vehicule
terestre, sisteme integrate electronice de
alarmă în caz de pericol pentru automobile,
sisteme integrate electronice pentru evitarea
pericolelor și a coliziunii pentru automobile,
șine manșonate, electrice, solenoizi, sonde
cu termistor, sticlă acoperită cu conductor
electric, sticlă acoperită cu strat conductor
electric, supape electrice (termoionice), supape
solenoidale, supape termoionice pentru aparate
de radio, suporturi pentru bobine electrice,
suporturi pentru fire electrice, suporturi pentru
siguranțe fuzibile, tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de contacte electrice,
tablouri de control electrice, tablouri de distribuție
(electricitate), șunturi, tablouri de distribuție
(electrice), tablouri de operare și comandă
(electrice), tablouri electrice de distribuție,
tampoane (electrice), taste tonuri (tone pad),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
terminale de contact pentru conectoare electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
termistoare, termistoare pentru ulei-apă, tetrode,
tiratroane, tiristoare, transductoare electrice,
transformatoare de nivel, transformatoare
de simetrizare, transmițătoare cu inducție,
transmițătoare radio pentru telecomenzi,
tranzistoare (electronică), tranzistoare bipolare,
tranzistori, tranzistori unijoncțiune, triode, tuburi
amplificatoare sau lămpi de amplificatoare,
tuburi catodice, tuburi cu catod rece, tuburi
cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat, tuburi cu microunde, tuburi
cu unde progresive, tuburi de raze X,
altele decât pentru uz medical, tuburi de
recepție, tuburi electronice, tuburi electronice
cu vid (radio), tuburi termionice, tuburi
fotosensibile, tunuri de electroni, unități
cu transformator de simetrizare, unități de
conectare (electrice), unități de conectare cu
siguranță fuzibilă, unități de memorie electronice,
unități de memorie semiconductoare, unități
de racord (contacte electrice), unități pentru
discuri optice, varistoare, ventilatoare active
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de răcire pentru componente electronice,
ventile electromagnetice (întrerupătoare
electromagnetice), ventile termionice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu,
convertoare de cc/ca, detectoare din cristal
de galenă utilizate în electronică, filtre
electrice, instrumente pentru distribuirea
curentului electric, sisteme și aparate
pentru împământare statică, stații de
alimentare pentru vehicule electrice, stații de
încărcare pentru mașini electrice, surse de
alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, aparate
de copiere, amplificatoare pentru claviaturi,
amplificatoare pentru vehicule, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a
cardurilor de credit (periferice de calculator),
aparate de control multiport, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate
de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate și
instrumente de codificare și decodare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, aparate telematice, aparate
terminale telematice, atenuatori, aparatură de
codificare, becuri indicatoare pentru aparate de
telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), aparate
de demagnetizare pentru benzi magnetice,
CD-drivere pentru calculatoare, blocnotesuri
electronice, cartele telefonice cu credit,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței
radio (RFID), codificatoare, codificatoare
magnetice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, codoare optice, compensatoare
cu amplificator dublu, compresoare de
semnal, conectori multimedia pentru vehicule,
convertoare analogice, convertoare de
foarte înaltă frecvență, convertor analog-
digital, decodificatoare electronice, decodoare,
decodoare de semnal, demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),

dispozitive de automatizare pentru locuințe,
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, dispozitive de imagistică de
uz științific, dispozitive de montare pentru
camere, dispozitive de montare pentru
monitoare, dispozitive digitale de procesare a
semnalului vocal, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiereși fax în
modul autonom, dispozitive pentru recunoaștere
vocală, dispozitive pentruschimbarea automată
a discurilor, dispozitive pentru stocarea de
date, dongle de interfață multimedia de înaltă
definiție, doze de redare pentru aparate de
telecomunicații, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare
de radiofrecvență, amplificatoare cu lămpi,
amplificatoare de radiofrecvență, amplificatoare
de semnal fără fir, amplificatoare de viteză,
amplificatoare electrice pentru semnale sonore,
ansambluri de plăci cu circuite pentru
telecomunicații, antene parabolice, antene
pentru rețele zonale, antene satelit, aparate
automate de telegrafie, aparate cu frecvențe
extra înalte pentru comunicații prin satelit,
aparate cu frecvențe extrem de mari pentru
rețele fără fir, aparate de absorbție a zgomotelor,
aparate de apelare automată, aparate de
colectare și analizare a datelor privind apelurile
telefonice (cost, calitate etc.), aparate de
comunicare cu fir, aparate de comunicare din
cadrul retelei, aparate de comunicare prin satelit,
aparate de comunicare în marină, aparate
de comunicatie pentru vehicule, aparate de
comunicatii portabile, aparate de comunicație
fără fir, aparate de comunicație portabile,
aparate de comunicații aparate de comunicații
aeronautice, aparate de comunicații navă-țărm,
aparate de comunicații prin satelit cu frecvență
super înaltă, aparate de emisie-recepție cu
porturi multiple, aparate de intercomunicație
prin unde ghidate, aparate de procesare a
semnalelor de telecomunicații, aparate de radio
pe frecvențe extra înalte, aparate de radio
pe frecvențe super înalte, aparate de recepție
și de transmisie radiofonică, aparate de rețea
fără fir cu frecvență super înaltă, aparate
de telecomunicații, aparate de telecomunicații
cu fibră optică, aparate de telecomunicații
destinate utilizării cu rețele de telefoane
mobile, aparate de telecomunicații programabile,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de înaltă frecvență, aparate de transmisie
optică digitală, aparate de transmisie telegrafică,
aparate de transmisie și recepție pentru
transmisie la distanță, aparate de transmitere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

160

de imagini, aparate de urmărire a țintei (prin
satelit), aparate electrice de comunicații, aparate
electrice aeriene, aparate electrice de comutație,
aparate electrice pentru telecomunicații, aparate
heliografice, aparate mobile de recepție radio,
aparate mobile de telecomunicații, aparate
optice de emisie-recepție, aparate mobile de
transmisie radio, aparate pentru adaptarea
semnalului, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru atenuarea semnalului, aparate pentru
comunicare cu microunde, aparate pentru
comunicare haptică, aparate pentru modularea
frecvenței, aparate pentru stabilizarea
frecvenței, aparate pentru supravegherea țintei
(satelit), aparate pentru telecomunicații digitale,
aparate pentru transmiterea de comunicații,
aparate pentru transmiterea semnalului, aparate
pentru transmiterea sunetului, aparate pentru
întârzierea semnalului, aparate personale de
emisie-recepție, aparate radio bidirecționale,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisie-recepție, aparate și
instrumente de telecomunicație, aparatură
de radiocomunicații cu un singur canal
pentru stații fixe, aparatură de transmisie
prin satelit, bijuterii care comunică date,
camere video pentru conferință, cartele sim,
centrale pentru telecomunicații, comutatoare
(pentru aparate de telecomunicații), comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
de telecomunicații, comutatoare manuale
pentru telecomunicații, comutatoare optice,
concentratoare de comunicații, căști cu microfon
pentru comunicații, condensatoare electrice
(pentru aparate de telecomunicații), conectoare
pentru aparate de telecomunicații, conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule,
conexiuni de date optice, controlere pentru stații
de bază (BSC) pentru telecomunicații, controlere
de comunicații, convertoare de zgomot redus,
cristale de galenă (detectoare), cuplaje
electrooptice, cuploare acustice, cuploare
direcționale, cuploare optice, demodulatoare,
dispozitive de codificare cu comandă vocală,
dispozitive de comunicații fără fir pentru
transmisia de conținut multimedia, dispozitive de
comunicații fără fir pentru transmitere de voce,
date sau imagini, dispozitive de comunicații
portabile, sub formă de ceasuri de mână,
dispozitive de cuplare pentru semnal, dispozitive
de emisie-recepție prin satelit, dispozitive
de identificare a radiofrecvenței (repetoare
de impulsuri), dispozitive de recunoaștere
vocală, dispozitive de sintonizare pentru
radio-recepție, dispozitive electrice mobile de
comunicații digitale, dispozitive electronice de
telecomunicații, dispozitive electronice pentru

transmiterea semnalelor audio, dispozitive
mobile de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, echipament de comunicație punct-
la-punct, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, dispozitive pentru suprimarea
zgomotului (componente electrice), dispozitive
pentru transmisii radio fără fir, dispozitive
prin satelit, dispozitive poartă de zgomot,
divizoare de semnale, divizoare electronice
de semnal pentru microfoane, echipament
de prelucrare a semnalelor, echipamente de
telecomunicații, echipamente de transmisie și
recepție fără fir, emițătoare (telecomunicații),
emițătoare de semnale de alarmă, emițătoare
de semnale electronice, emițătoare digitale,
emițătoare electrice, emițătoare și receptoare
wireless, emițătoare-receptoare, filtre de
microunde, filtre de radio-frecvențe, filtre pentru
suprimarea interferențelor radio, filtre pentru
zgomot, instalații de bandă largă, instalații
de comunicații electronice, instrumente de
telecomunicații utilizate în cadrul rețelelor radio
celulare, instrumente de transmisie fără fir
de înaltă frecvență, mașini și aparate de
radiocomunicație aeronautică, mașini și aparate
pentru radiobalize, microfoane pentru dispozitive
de comunicație, modulatoare, modulatoare
de codificare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, multiplexoare
pentru telecomunicații, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, portavoce,
procesoare de comunicații, procesoare de
semnal, procesoare de semnale analoage,
procesoare de semnale digitale, procesoare
satelit, radiomonitoare pentru reproducerea
sunetului și a semnalelor, radiouri dab, radiouri
alimentate cu energie solară, radiouri cu rază
redusă de acțiune, radiouri mobile, radiouri
portabile, receptoare de date mobile, receptoare
de radio-frecvențe, receptoare de satelit,
receptoare de semnale de baliză, receptoare
stereo, reductoare de zgomot audio, relee de
radiofrecvență, relee radio, repetitoare, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, rezistențe electrice (pentru aparate de
telecomunicații), rețele de comunicații, rețele
de telecomunicații, roboți pentru teleprezență,
sateliți, sateliți de comunicații, sateliți pentru
intercomunicații, sateliți pentru transmisie de
semnale, sateliți pentru uz științific, scanere de
frecvențe, selectoare de canale radio, selectoare
de telecomunicații, selectoare electronice,
selectoare pentru modulația de amplitudine,
servere de comunicații (hardware de calculator),
siguranțe (pentru aparate de telecomunicații),
siguranțe pentru aparate de telecomunicații,
simulatoare pentru emițătoare, sintetizatoare de
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voce, sintetizatoare voce, sisteme cu răspuns
vocal, sisteme de comunicații la cască, sisteme
de procesare a vocii, sonerii fără fir pentru
gestionarea cozii de așteptare, stabilizatoare
de frecvență, stații terestre de sateliți,
tablouri de comandă pentru telecomunicații,
tablouri de distribuție, terminale pentru
comunicații mobile, transformatoare de semnal,
transformatoare electrice (pentru aparate
de telecomunicații), transmițătoare de radio-
frecvențe, transmițătoare (telecomunicații),
transmițătoare de semnale, transmițătoare
folosite în comunicațiile de urgență,
transmițătoare fără fir, transmițătoare pentru
transmisia semnalelor electrice, transmițătoare
pentru transmisia semnalelor electronice,
transmițătoare portabile, transmițătoare radio,
transmițătoare sateliți, transmițătoare video,
transpondere, transpondere echipate cu sisteme
de plată electronică montate înăuntrul
vehiculelor, tuburi acustice, tuburi de emisie,
tunere de semnale, tunere de semnale radio,
usb huburi, unități cu emițător audio, unități de
date sincrone, unități de interfață de comunicare,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple, vocodere, wattmetre cu frecvență
radio, dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, DVD playere, DVD playere portabile,
dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de stocare a datelor pe
casete magnetice, dispozitive de înregistrare
pentru suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de ștergere de benzi magnetice, echipament
audio purtabil, echipament de karaoke,
echipamente endoscopice de uz industrial,
echipamente fotografice, filtre acustice din
pânză, pentru aparate radio, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
indicatoare de tip pointer electronice emițătoare
de lumină, indicatoare laser tip pointer,
indicatoare luminoase tip pointer, inele
adaptoare pentru atașarea obiectivelor la
aparatele foto, instrumente pentru karaoke,
lentile, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D,
planetarii, player portabil multimedia, playere
MP4, playere media mobile care se poartă
în combinație cu hainele, playere multimedia,
playere multimedia pentru mașini, playere
video digitale, procesoare de filme, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere audio digitale, servere video, servere
video digitale, sisteme audio-vizuale, sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de vizualizare video, sisteme electronice

de distribuire de semnale audio/video,
sisteme micro dvd, sisteme multicameră
pentru vehicule, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru aparate
de radio, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități de benzi magnetice,
unități de discuri flexibile, unități pentru dvd-
uri, unități pentru dischete, unități pentru
discuri, uscătoare de film, vizoare optice,
echipamente de comunicare, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, emițătoare optice, etuiuri pentru
telefoanele celulare, expansoare audio, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (LCD),
generatoare de date temporale, hub-uri pentru
automatizarea caselor, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare DVD,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(RFID), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri TFT-LCD (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, preamplificatoare, potențiatoare
optice, procesoare de modulație prin impulsuri
codificate, procesoare de voce, procesoare de
vorbire, receptoare optice, receptoare (pentru
aparate de telecomunicație), repetoare cu porturi
multiple, scanere cu intrare și ieșire digitală,
senzori tactili pentru ecranele capacitive,
sintetizatoare de frecvențe, sintonizatoare
amplificatoare, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de automatizare pentru case,
stilouri magneto-optice, suporturi de date pre-
înregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de fixare adaptate pentru
calculatoare, suporturi pentru amplificatoare,
table electronice, table electronice de scris,
table electronice interactive whiteboard, table
interactive (whiteboard) pentru calculatoare,
tablete, tablete digitale, tablete grafice, tablete
grafice digitale, tahografe, tahometre, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, tastaturi, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale,
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tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, tastaturi pentru tablete,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, taste pentru
tastatură de calculator, telecomenzi, telecomenzi
cu infraroșu, telecomenzi fără fir pentru
dispozitive electronice portabile și calculatoare,
telecomenzi pentru acționarea automată a
supapelor, telecomenzi pentru acționarea
alarmelor de mașină, telecomenzi pentru
acționarea machetelor de vehicule, telecomenzi
pentru comanda produselor electronice,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru locuință,
telecomenzi pentru motoare, telecomenzi
pentru proiectoare, telecomenzi pentru
sisteme multimedia, telecomenzi universale,
teleconvertoare, telecopiatoare, telefoane,
telefoane alimentate cu energie solară, telefoane
celulare, telefoane celulare digitale, telefoane
cu bandă triplă, telefoane cu internet,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, telefoane de conferință, telefoane
de mașină, telefoane digitale, telefoane fără fir,
telefoane fixe, telefoane inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinație cu
hainele, telefoane inteligente pliabile, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
telefoane mobile, telefoane mobile braille,
telefoane mobile cu sisteme fax încorporate,
telefoane mobile cu tastaturi și numere mari
care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate, telefoane mobile folosite
în vehicule, telefoane portabile, telefoane
prin satelit, telefoane voip, telefone prin
internet, teleimprimatoare, telemetre, telemetre
cu laser, telemetre pentru carabină (telescopice),
telepromptere, telescoape, temporizatoare
electrice, temporizatoare (pentru camerele
de luat vederi și aparatele de fotografiat),
tensiometre, teodolite, terminale interactive
cu ecran tactil, terminale multimedia,
terminale pentru recepția semnalului,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
transmultiplexoare, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
baze de date computerizate, conținut
media, benzi înregistrate, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preprogramate, discuri preînregistrate,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, film holografic, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
hărți digitale pe suport informatic, holograme,

microfilme sensibile expuse, orare electronice,
repertoare electrice sau electronice, suporturi de
date care conțin tipuri de caractere memorate,
suporturi de date magnetice pre-înregistrate,
suporturi de înregistrare (optice), înregistrări
magnetice.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
abajururi, accesorii de contragreutate pentru
lămpi suspendate, accesorii de iluminat,
accesorii de iluminat, respectiv: aplice pe leduri,
adaptor dulie, fasung de iluminat, lămpi pe
deduri, startere becuri, veioză, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, aparate de iluminat, aparate
de iluminat care incorporează fibre optice,
aparate de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu fibră
optică, aparate de iluminat de urgență, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat pentru filmări,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente
compacte (BFC), becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu LED, corpuri de iluminat cu
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halogen, corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri
de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat
de uz casnic, corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat scenic, corpuri hid
(cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul arhitectural, corpuri hid (cu descărcare
de mare intensitate) pentru iluminatul scenic,
corpuri de iluminat incandescent, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, corpuri de iluminat pentru interior, corpuri
de iluminat pentru situații de urgență, corpuri
de iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice
de iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
dispozitive de iluminare computerizate,
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (OLED),
dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii (fasunguri), dulii
pentru lămpi electrice, ecrane de direcționare a
luminii, ecrane pentru controlul luminii, electrozi
de cărbune pentru lămpi cu arc, elemente
de iluminat, felinare, felinare cu lumânări,
filamente de magneziu (iluminat), filamente
pentru lămpi electrice, filtre colorate pentru
aparate de iluminat, filtre pentru aparate de
iluminare, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de lămpi,
globuri disco cu lumini, iluminare decorativă pe
gaz, iluminat pls (sistem de iluminat cu plasmă),
iluminat cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat
de siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat

cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, lampadare, sticle de lampă,
lămpi alimentate cu energie solară, lămpi cu
arc, lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi
cu arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi cu descărcare
în gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen,
lămpi cu LED, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu
mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid, lămpi
de acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de căutare portabile, lampi de podea,
lămpi de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi
de iluminat, lămpi de iluminat pentru acvarii,
lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de laborator,
lămpi de lectură pentru autovehicule, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
ondulat, lămpi de siguranță, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare
în subteran, lămpi de încălzire pentru broaște
țestoase, lămpi de unghii, lămpi de urgență,
lămpi decorative, lămpi din hârtie portabile
(chochin), lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, lămpi electrice, lămpi electrice de
mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare în
interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente, lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi frontale pentru pescuit nocturn,
lămpi incandescente, lămpi pentru camping,
lămpi pentru corturi, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi pentru iluminat
festiv, lămpi pentru inspecție, lămpi pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

164

instalații electrice, lămpi pentru lavabouri, lămpi
pentru mineri, lămpi pentru pomul de crăciun,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane
din hârtie, portabile, lampioane japoneze din
hârtie, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel,
lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi reflectoare, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi stroboscopice pentru discoteci,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi terapeutice, pentru alte scopuri decât
cele medicale, lanterne de buzunar, lanterne
de iluminat, lanterne electrice, lanterne pentru
cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru încheietura mâinii, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne tip pointer, lanterne
în formă destilou, leduri ambientale, lumânări
cu leduri, lumânări electrice, luminatoare LED,
lumini ambientale, lumini de accentuare pentru
interior, lumini de citit harta, lumini de control,
lumini de interior pentru frigidere, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporeaza
un senzor activat de mișcare, lumini de
siguranță ce încorporează un senzor activat
la raze infraroșii, lumini de studio, lumini
de urgență, lumânări electrice acționate cu
baterii, lumânări electrice parfumate, lumânări
fără flacără, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), lumini LED pentru
iluminatul public, lumini LED subacvatice,
lumini de veghe (altele decât lumânări), lumini
decorative, lumini electrice de sărbători, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini pentru
citit, lumini pentru montarea șinelor, lumini
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(efecte de lumini), tuburi luminoase pentru
iluminat, lustre, mangaluri, manșoane pentru
lămpi, mașini cu lumini LED, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere (corpuri de iluminat),
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumini
laser, proiectoare de lumină, proiectoare de
înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru devierea luminii, reflectoare

utilizate în filmări, seturi de iluminare decorative,
seturi decorative de iluminat pe gaz, șine
pentru iluminat (aparate de iluminat), sisteme
de iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, socluri pentru lămpi,
spoturi pentru iluminatul casnic, structuri de
iluminat, stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, suporturi pentru lămpi, suporturi pentru
lămpi neelectrice, șine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat, surse de
lumină (altele decât cele de uz fotografic sau
medical), surse de lumină cu spectru complet,
surse de lumină luminescente, surse de lumină
prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi de sticlă pentru
lămpi de petrol, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
planificarea afacerilor, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, marketing de
produse, marketing digital, marketing direct,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizarea afacerilor, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, promovarea
vânzărilor, publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, regruparea în beneficiul tertilor,
a produselor 09 si 11 (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să le vadă şi să
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le achiziţioneze cît mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de comerţ în spatiu fizic, online, cu amănuntul
sau cu ridicata a produselor proprii, servicii de
comenzi online, servicii de expunere comercială
de mărfuri, servicii de agenții de import-
export, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii administrative referitoare
la pelucrarea reclamațiilor în perioada de
garanție, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente,
instalatii, și accesorii electrice de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile și tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de iluminat pentru interior si
exterior, servicii de vanzare cu amanuntul de
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 01882
(151) 16/03/2022
(732) SC ZAGATO INMATRICULARI

(540)

ZAGATO INMATRICULARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de înmatriculare a automobilelor,
înmatriculare de vehicule și transfer respectiv de
titluri de proprietate, conducerea şi administrarea
afacerilor, respectiv de asistenţă în conducerea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale
întreprinderilor industriale sau comerciale, lucrări
de birou, respectiv servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice.

───────

(540)

SRL, STR. DRUMUL GĂRII 
NR.11-13, SC. 2, AP. 18, 
JUD. ILFOV,DOBROEȘTI, ILFOV, 
ROMANIA

Voltra

(210) M 2022 01883
(151) 16/03/2022
(732) MIHAI - ROBERT PANCIU, 

CALEA ȘERBAN VODĂ 
NR. 270, BL. 14,SC. A, ET. 4, 
AP. 14, SECTOR 4,
BUCUCREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE 
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, consultanță în afaceri, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing
și materiale promoționale, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii
administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții.
37. Construcții și demolări de clădiri, încărcare
de baterii și dispozitive de stocare de electricitate
și închiriere de echipamente aferente, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
reparații sau întreținere de mașini și aparate
de distribuție sau control al energiei electrice,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate electrice de larg consum,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de generatoare de energie electrică,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
reparare sau întreținere de aparate electrice de
larg consum, service de urgență la istalațiile
de furnizare curentului electric, întreținere și
reparații de sisteme de împământare electrică,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de electricieni, servicii de cablaj electric,
servicii de instalații electrice, reparații de
dispozitive electrice, servicii asigurate de
electricieni, reparații sau întreținere de motoare
electrice, instalare și reparații de aparate
electrice, reparare și reparare de vehicule
electrice, instalații de mașinării electrice și de
generatoare, închirieri de unelte de mână și
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, amplasare de rețele de
alimentare cu electricitate, informații în domeniul
reparațiilor, instalare hardware de calculator

și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, instalare panouri indicatoare,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, reparații și întreținere
de clădiri, servicii consultative, informative
și de consultanță privind construcția de
lucrări publice, construcții de infrastructură
energetică, demontarea liniilor de electricitate,
închiriere de încărcătoare de baterii, închiriere
de încărcătoare portabile, înlocuirea bateriilor,
instalare de echipament de monitorizare a
încălzirii electrice, instalarea de rețele de
comunicații electronice, instalații de infrastructuri
de stocare, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, renovarea
instalației electrice, reparare și întreținere de
instalații electronice, servicii de subcontractare
de lucrări electrice.

───────

(210) M 2022 01885
(151) 16/03/2022
(732) ORGANIC FRESH FOOD SRL,

(540)

Zaitoone Lebanese Bistro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

43. Servicii de furnizare alimente si bauturi.
───────

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
portocaliu

STR. AL. I. CUZA NR. 3BIS,
JUDEŢUL ILFOV, 
COMUNA TUNARI, SAT TUNARI,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2022 01887
(151) 16/03/2022
(732) AGROTRADING INTEL

(540)

SPIC MUNTENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.07.02; 26.01.16

clase:
30. Făină, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
cereale preparate pentru consum uman de
examplu, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
orz decorticat, bulgur, musli, pâine firimituri
(pesmet), griş, preparate din cereale, gustări pe
bază de cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, semințe procesate, amidon și
produse din acestea, preparate coapte și drojdie,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște
(aluat umplut).
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, culturi agricole și produse
horticole, plante și roadele proaspete ale
acestora, malțuri și cereale neprocesate, cereale

neprocesate, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, hrană pentru
păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, deşeuri distilate pentru consum
animal, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, făină de in (nutreţ), nutreţ / hrană
pentru animale / furaj, hamei neprocesat,
seminţe de in pentru consum animal, făină din
seminţe de in pentru consum animal, seminţe
de in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, făină pentru animale, hrană pentru
animalele de companie, quinoa, neprocesată,
orez, neprocesat, secară neprocesată, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante, paie
(furaje), furaje pentru fortifierea organismului
animal, grâu neprocesat, germeni de grâu pentru
consum animal, fructe și legume proaspete,
verdețuri proaspete, plante și flori naturale.

SOLUTIONS SRL, 
SAT VALEACĂLUGĂREASCĂ, 
STR.EFORIEI, NR. 1, BL. 2,
ET. 3, AP. 12, 
JUDETULPRAHOVA, 
COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ, PRAHOVA,
ROMANIA

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

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

35. Servicii  de  publicitate,  marketing  și
promovare,  servicii  de  administrare  a
programelor  de  fidelizare,  stimulare  și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consultanță publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, distribuția de
mostre (promovare), organizarea de expoziții
de promovare, organizarea de lansări de
produse, producția de materiale publicitare sub
formă de pliante, broșuri conținând informație
tehnică și comercială, strângerea la un loc,
în beneficiul terților, a unor produse diverse
(exceptând transportul acestora), și anume:
făină, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
cereale preparate pentru consum uman de
examplu, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
orz decorticat, bulgur, musli, pâine firimituri
(pesmet), griş, preparate din cereale, gustări
pe bază de cereale, batoane de cereale
și batoane energizante, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate
coapte și drojdie, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, culturi agricole și produse
horticole, plante și roadele proaspete ale
acestora, malțuri și cereale neprocesate, cereale
neprocesate, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, hrană pentru
păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
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consum animal/produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, deşeuri distilate pentru consum
animal, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, făină de in (nutreţ), nutreţ/hrană
pentru animale/furaj, hamei, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de
in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, făină pentru animale, hrană pentru
animalele de companie, quinoa, neprocesată,
orez, neprocesat, secară, răsaduri, seminţe
pentru plantare/seminţe de plante, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal,
grâu, germeni de grâu pentru consum animal,
pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, furnizarea de
servicii de platformă de tranzacții comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de consiliere în managementul
afacerilor, servicii de agenție de import-export,
servicii de analiză a tranzacțiilor comerciale,
servicii de analiză a costurilor, servicii de analiză
a profitului activităților de afaceri, redactarea
de planuri si rapoarte de afaceri, servicii
de administrarea afacerilor pentru operațiuni
comerciale en-gros și cu amănuntul, servicii
de management al lanțului de aprovizionare,
servicii de planificare și organizare a întâlnirilor
de afaceri.

───────

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

(540)

NEW TALES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

16. Fluturaşi publicitari (tipărituri), materiale
tipărite.
35. Închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, postarea de afişe
publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
proiectarea de materiale publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, cercetare de marketing,
marketing, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicarea
de texte publicitare, inchirierea de material
publicitar, promovarea vânzarilor pentru terţi,
inchirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri).

(210) M 2022 01888
(151) 16/03/2022
(732) VASTINT ROMANIA SRL, 

SPLAIUL UNIRII NR. 165, 
TN OFFICES 1,ET. 1, 
BUCUREST, SECTOR 3,
030133, ROMANIA
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36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
inchirierea birourilor pentru conlucrare,
inchirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar.
41. Organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea facilităţilor de
recreere, oganizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).
42. Amenajare / design interior.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea,
inchirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
45. Servicii de pază.

───────

(540)

NEW TALES WITH
FOOD AND FRIENDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 02.01.23

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

16. Fluturaşi publicitari (tiparituri), materiale
tipărite.

35. Închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, postarea de afişe
publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
proiectarea de materiale publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, cercetare de marketing,
marketing, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicarea
de texte publicitare, inchirierea de material
publicitar, promovarea vânzarilor pentru terţi,
inchirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri).
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
inchirierea birourilor pentru conlucrare,
inchirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar.
41. Organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea facilităţilor de
recreere, oganizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).
42. Amenajare / design interior.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea,
inchirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
45. Servicii de pază.

───────

(210) M 2022 01889
(151) 16/03/2022
(732) VASTINT ROMANIA SRL, 

SPLAIUL UNIRII NR.165, 
TN OFFICES 1,ET.1, 
SECTOR 3, BUCURESTI,
030133, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, 
STR.POPA SAVU, NR.42, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 01890
(151) 16/03/2022
(732) AGROTRADING INTEL

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

(540)

AGRO TRADING
INTEL SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.20; 05.07.02

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

9. Materiale înregistrate, software descarcabil,
software descarcabil pentru aplicații web
și servere, baze de date computerizate,
conținut media descarcabil, aplicații software
descarcabile, software descarcabil de
monitorizare, analiză, control și derulare de
operațiuni din lumea fizică, software descarcabil
de sistem și de suport de sistem și
firmware, sisteme de operare descarcabile,
software descarcabil pentru realitate virtuală
și augmentată, software descarcabil pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
30. Făină, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,

cereale preparate pentru consum uman de
examplu, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
orz decorticat, bulgur, musli, pâine firimituri
(pesmet), griş, preparate din cereale, gustări pe
bază de cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște
(aluat umplut).
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, culturi agricole și produse
horticole, plante și roadele proaspete ale
acestora, malțuri și cereale neprocesate, cereale
neprocesate, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, hrană pentru
păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, deşeuri distilate pentru consum
animal, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, făină de in (nutreţ), nutreţ / hrană
pentru animale / furaj, hamei, seminţe de
in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de
in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, făină pentru animale, hrană pentru
animalele de companie, quinoa, neprocesată,
orez, neprocesat, secară neprocesata, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante, paie
(furaje), furaje pentru fortifierea organismului
animal, grâu neprocesat, germeni de grâu pentru
consum animal, fructe și legume proaspete,
verdețuri proaspete, plante și flori naturale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consultanță publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, distribuția de
mostre (promovare), organizarea de expoziții
de promovare, organizarea de lansări de
produse, producția de materiale publicitare
sub formă de pliante, broșuri conținând
informație tehnică și comercială, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul acestora), și
anume:făină, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, cereale preparate pentru consum
uman de examplu, fulgi de ovăz, fulgi de
porumb, orz decorticat, bulgur, musli, pâine

SOLUTIONS SRL, 
SAT VALEACĂLUGĂREASCĂ, 
STR. EFORIEI, NR.1, BL.2, ET.3, 
AP.2,JUDETUL PRAHOVA, 
COMUNAVALEA 
CĂLUGĂREASCĂ,PRAHOVA, 
ROMANIA
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firimituri (pesmet), griş, preparate din cereale,
gustări pe bază de cereale, batoane de cereale
și batoane energizante, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, produse agricole, horticole, silvice și
de acvacultura, brute și neprocesate, semințe
brute și neprocesate, culturi agricole și produse
horticole, plante și roadele proaspete ale
acestora, malțuri și cereale neprocesate, cereale
neprocesate, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, hrană pentru
păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, deşeuri distilate pentru consum
animal, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, făină de in (nutreţ), nutreţ / hrană
pentru animale / furaj, hamei, seminţe de
in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de
in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, făină pentru animale, hrană pentru
animalele de companie, quinoa, neprocesată,
orez, neprocesat, secară, răsaduri, seminţe
pentru plantare / seminţe de plante, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal,
grâu, germeni de grâu pentru consum animal,
fructe și legume proaspete, verdețuri proaspete,
plante și flori naturale, pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, furnizarea de servicii de platformă de
tranzacții comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
consiliere în managementul afacerilor, servicii
de agenție de import-export, servicii de analiză
a tranzacțiilor comerciale, servicii de analiză
a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(it), furnizarea de informații meteorologice,
platformă ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), închirierea de software pentru
calculatoare, prognoze meteorologice.

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultura și silvicultură, servicii de combatere
a buruienilor, dispersarea de fertilizatori și alte
substanțe chimice agricole pe suprafețe și pe
cale aeriană, servicii specializate de consultanță
în domeniul agricol.

───────

(210) M 2022 01891
(151) 16/03/2022
(732) IL CALCIO MANAGEMENT SRL,

STR. POPA NAN NR.5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NANNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustari, servicii de snak
bar.

───────
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(210) M 2022 01892
(151) 16/03/2022
(732) TRAUN GUARD HMS SRL,

(540)

TGH TRAUN GUARD HMS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.04; 26.03.02

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

37. Servicii de instalare și întreținere a
sistemelor de alarmare împotriva efracției și de
alertare în caz de incendiu.
41. Organizarea de cursuri practice și teoretice
pentru formarea, calificarea și specializarea
personalului de pază necesar desfășurării
activității (instruire).
42. Proiectarea sistemelor de alarmare
împotriva efracției și de alertare în caz de
incendiu.
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, consultanță în
materie de securitate.

───────

(210) M 2022 01893
(151) 16/03/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

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

(540)

DUNHILL COPPER TOBACCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)
Una Scurtă

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

STRADA TITAN NR.2, 
JUDETULPRAHOVA, PLOIESTI, 
100412,PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu 
(Hex #E31E24),alb (Hex #FEFEFE)

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, 
WC2R2PG, GL, MAREA BRITANIE

(210) M 2022 01894
(151) 16/03/2022
(732) TOMA ALEXANDRU, 

SPLAIUL INDEPENDENȚEI 
NR 202K, BL. 4, ET. 3, AP. 20, 
SECTOR 6,BUCUREȘTI, 
060023, ROMANIA

16. Cărți de joc cu întrebări (cartonașe tipărite).
28. Jocuri, cărți (jocuri), cărți de joc, jocuri cu
zaruri, jocuri de societate, jocuri de petrecere,
jetoane pentru jocuri, jocuri de cărți, jetoane
pentru jocuri, jocuri de masă, table de joc pentru
licitarea cărților de joc, cutii pentru cărți de
joc, jocuri de interpretare de roluri, jocuri cu
interpretare de roluri.
41. Spectacole de comedie în direct, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, prezentare de spectacole
în direct, producție de spectacole în direct,
producție de spectacole de televiziune, producție
de spectacole de comedie, prezentare de
spectacole de comedie în direct, furnizare de
spectacole de divertisment în direct, realizare de
spectacole de divertisment în direct, prezentare
de spectacole de divertisment în direct, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, jocuri de noroc.

───────
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(210) M 2022 01898
(151) 16/03/2022
(732) MYLAN IRELAND LIMITED,

UNIT 35/36, GRANGE PARADE,
BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE,
DUBLIN, 13, IRLANDA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JAGLIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, produse farmaceutice, produse
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea și tratarea diabetului,
produse farmaceutice antidiabetice, preparate
farmaceutice pentru prevenirea și tratarea bolilor
cardiovasculare, preparate farmaceutice pentru
prevenirea și tratarea bolilor și afecțiunilor
sistemului nervos central, alimente și substanțe
dietetice de uz medical, suplimente alimentare
pentru oameni.

───────

(540)

LOC CU STĂRI DE BINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 06.19.05;
29.01.03; 29.01.04

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

35. Asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, campanii de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzarea de anunțuri

(210) M 2022 01899
(151) 16/03/2022
(732) ART NOUVEAU SRL, 

SALICEA, NR 86, 
JUDEȚ CLUJ, 
SATSALICEA, CLUJ, 
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR.EUGEN BROTE, NR. 8, 
JUDEȚCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
400075, CLUJ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: 
verde inchis (HEX#1C423A), 
verdeinchis (HEX#2B6869), 
albastru(HEX#398480), 
albastru deschis(HEX#53B1B1)
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publicitare și anunțuri comerciale, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, organizarea de expoziții, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, realizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
prezentare de bunuri și servicii, prezentare de
produse, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, prezentarea
produselor și serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, promovarea vânzărilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de desfacere (servicii de vânzare),
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de merchandising, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
punerea împreună spre beneficiul altora a
unei varietăți de produse și servicii, respectiv
servicii de cazare temporară , asigurare de
hrană și băuturi , de produse din domeniul
alimentației în legătură cu produse alimentare,
produse de brutărie, produse de cofetărie,
deserturi, dulciuri, delicatese, băuturi alcoolice,
bere, băuturi nealcoolice (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să vadă şi să le
achiziționeze comod aceste produse și servicii
dintr-un magazin care vinde cu amănuntul, la
standuri sau prin telecomunicații sau printr-un
serviciu de corespondență sau de pe un site web
de internet (exceptând transportul lor), permițând

în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poștă, internet sau prin
alte mijloace de comunicații, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
de achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), servicii de intermediere comercială
între clienți și prestatorii de servicii și producătorii
de bunuri, în special în pensiuni, în restaurant, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, servicii de intermediere comercială
între clienți și prestatori de servicii și producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, managementul
afacerilor pentru pensiuni, hoteluri și restaurante,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de consultanță comercială cu
privire la administrarea de restaurante.
41. Organizare evenimente, nunți, botezuri,
aniversări, evenimente festive similare petreceri
(servicii de divertisment), organizare de
divertisment pentru nunți, organizarea de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
organizarea balurilor, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment şi sportiv,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, planificare, organizare și
coordonare de petreceri (divertisment), furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), servicii de disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii care
au ca scop principal distracţia sau recreerea
oamenilor, servicii oferite de băi publice (piscine),
furnizare de piscine de înot, închiriere de piscine,
cluburi de plajă și piscină, organizare de activități
de recreere în grup, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale, servicii de
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informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise altele decat cele cu scop publicitar.,
disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
contractuale de alimentație, servicii oferite
de restaurante şi cazare temporară, servicii
de restaurant, hotel, servicii de sală de
evenimente(spațiu), furnizare de spații şi
materiale pentru târguri şi expoziţii, servicii
de ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii
de rezervări la restaurant, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru spaţii special amenajate pentru târguri
şi expoziţii, servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru conferinţe, servicii de
catering pentru instituţii educaţionale, servicii
de catering pentru şcoli, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante (alimentaţie
publică), asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii de cazare temporară, pensiuni,
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de recepţii pentru nunţi (spaţii), servicii de
preparare a alimentelor, pregătirea şi furnizare
de alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de cazare
pentru evenimente, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de igienă
şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni, servicii
de masaj, servicii de tratament pentru celulită,
furnizarea de tratamente faciale, de piele şi
corp, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, servicii personale terapeutice referitoare
la îndepărtarea celulitei, servicii de tratament
îngrijire a frumuseţii pentru oameni, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii de băi publice pentru
scopuri de relaxare, punere la dispoziție de băi
publice, servicii de băi turcești, furnizare de
informații despre băi turcești, furnizare de spații
special amenajate pentru băi publice, servicii
oferite de saloane de bronzare, furnizare de
tratament întreținere corporală.

───────

(210) M 2022 01901
(151) 16/03/2022
(732) SC ROCA FACILITY

(540)

ROCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05

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

35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de secretariat,
servicii de secretariat pentru stabilirea
programărilor, servicii de secretariat furnizate
de hoteluri, servicii de secretariat și de
birou, servicii de secretariat în domeniul
afacerilor, servicii de secretariat pentru
birourile companiilor, furnizare de servicii de
secretariat în faza inițială de constituire
a unei întreprinderi, marketing promoțional,
demonstratie de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare

MANAGEMENT SRL, 
STR. IOSIFȘILIMON, NR. 23, 
CAM. 2, AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV,
 BRAȘOV,BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: violet, albastru
deschis, albastru inchis, visiniu, galben,
verde, alb
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de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, furnizare
de informații privind servicii de curățare a
ferestrelor, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie prin intermediul
alpinismului utilitar, servicii de curățenie în uzine
industriale, servicii de curățenie și de portărie,
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de spălare a clădirilor, instalare de ferestre,
instalare de folii pentru geamuri, instalare de
geamuri, instalare de garnituri pentru ferestre,
instalare de geamuri secundare, instalare de
jaluzele, instalare de rame de ferestre, montare
de geamuri duble, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de sticlă
de geamuri, montare și reparații de jaluzele,
înlocuirea ferestrelor, întreținere de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații
de ferestre, spălarea ferestrelor, renovare
de clădiri, renovarea clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, reparații clădiri, reparații
și renovări de clădiri, întreținere de proprietăți,
întreținere de clădiri, servicii de întreținere
pardoseli, reparații și întreținere de clădiri,
întreținere și reparații de pardoseli, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, deparazitarea
instalațiilor electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de deparazitare pentru instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
curățenie în spații publice, furnizare de servicii
de curățenie, închirierea de mașini și echipament
pentru curățenie, instalare, întreținere și reparații
de aparate de climatizare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), reparare de tocuri pentru uși și ferestre,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de

37. Controlul dăunătorilor alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură cu privire la clădiri,
controlul dăunătorilor alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură pentru locuințe rezidențiale, controlul
infestării cu purici, controlul termitelor,
deratizare, dezinfectare a veselei, dezinfectare
de aparate telefonice, dezinfectare de
instrumente chirurgicale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, dezinfecție, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, inspecția clădirilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, inspecția
structurilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, izolarea localurilor împotriva pătrunderii
paraziților și dăunătorilor, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură sau silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor, altele decât cele pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, tratarea
suprafețelor cu produse repelente pentru
îndepărtarea animalelor, izolarea structurilor
împotriva pătrunderii paraziților și dăunătorilor,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea
industrială a clădirilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
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aer condiționat, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, întreținere de
rutină a aparatelor de aer condiționat, reparare
și întreținere de aparate de aer condiționat,
reparare sau întreținere de aparate de aer
condiționat, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, servicii de curățare
a aparatelor de aer condiționat, servicii de
etanșare a găurilor de ventilație pentru aer
condiționat, reparații sau întreținere de aparate
de aer condiționat (pentru uz industrial), instalare
de aparate de aer condiționat destinate utilizării
în camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, curățare igienică (piscine), servicii de
curățare a piscinelor, servicii de deszăpezire.,
servicii de control al dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2022 01902
(151) 16/03/2022
(732) S.C. GUARD ONE INSTALATII

(740) CABINET PI PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CALARASI, NR.142,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030628,
ROMANIA

(540)

GUARD ONE INSTALATII.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.03.04; 29.01.03;
29.01.04

(540)

Alte Flori

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 05.07.12; 05.07.13;
05.07.20; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.08

(591) Culori revendicate:gri, rosu, galben,
verde

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

31. Flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, flori proaspete
comestibile, bulbi de flori, coroane de flori
funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din

S.R.L., GEORGE GEORGESCU,
NR.49, CAMERA 3, ET.1, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

37. Instalarea sistemelor de securitate.
───────

(591) Culori revendicate: albastru
(R56G47B145), verde (R110G201B12)

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

STR.  LIBERTATII,  NR.  41-43, 
JUDEȚ BISTRIȚA  NASĂUD, 
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
 ROMANIA

(210) M 2022 01904
(151) 16/03/2022
(732) DAG SALES SRL,
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flori uscate în scopuri decorative, plante, plante
naturale, plante proaspete, bulbi (plante), plante
agățătoare, plante uscate, plante naturale de
apartament, plante cu frunze, butași de plante,
plante în ghiveci, plante uscate pentru decorare,
plante proaspete în ghiveci, plante vii pentru
acvarii, bulbi de plante (horticultură), tuberculi
pentru propagarea plantelor, decorațiuni florale
(naturale), decorațiuni florale (proaspete),
flori naturale, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, grăunțe
(semințe), semințe pentru horticultură, semințe
de cartofi, semințe de măr, semințe de plantat,
semințe de iarbă, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe de grâu, semințe de legume,
semințe pentru agricultură, semințe de fructe,
semințe pentru semănat, semințe de grâu
hibride, semințe de plantă de in (semințe de
in), amestecuri de semințe sălbatice, semințe
de chia neprocesate, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe sub formă de pelete
(presădite), semințe neprocesate de uz agricol,
semințe comestibile în stare brută, semințe
proaspete de inga edulis, semințe acoperite cu
un preparat antiparazitar pentru însămânțare,
semințe pentru culturi de plante erbacee, praf
de semințe de ulei pentru animale, rogojini
care conțin semințe pentru așezarea peluzelor,
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, semințe presădite într-un mediu fibros
pentru înierbarea malurilor, semințe presădite
într-un mediu fibros consolidat pentru înierbarea
malurilor, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbare între arbori, semințe
presădite într-un mediu de propagare pentru
înierbare între plante, semințe presădite într-
un mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de sport, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de golf, semințe pre-
însămânțate într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea aleilor, semințe
pre-însămânțate într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea peluzelor,
semințe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbarea canalelor de drenaj, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea câmpurilor, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea pistelor, răsaduri,
răsaduri de plante, răsaduri de hamei, miceliu de
ciuperci (răsaduri), arbori, arbori pitici în ghiveci
(bonsai), semințe de arbore de urushi, arbori de
crăciun naturali (tăiați), plante de pepinieră, flori,
flori conservate, plante leguminoase, trandafiri
(plante), ierburi (plante), ardei iute (plante),
   

plante  de  apartament,  plante  naturale  vii, 
plante  fructifere  vii,  plante  leguminoase 
proaspete,  plante  comestibile  naturale 
(neprelucrate), plante  de  aloe  vera,  plante 
bulbi  pentru horticultură,  plante și  flori  naturale, 
plante pentru iazuri  (vii),  plante bulbi  de uz 
agricol,  plante naturale  cu  microorganisme 
simbiotice,  reziduri de  plante  (materiale  brute), 
plante  verzi  naturale de  uz  decorativ,  plante 
aromatice  uscate  de  uz decorativ,  fructe 
proaspete,  fructe  crude,  fructe neprelucrate, 
migdale  (fructe),  arbuști  fructiferi, pomi 
fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructedurian
 proaspete,fructe  lychee  neprocesate, fructe 
dragon  proaspete,  fructe  ecologice, proaspete, 
fructe  tropicale  proaspete,  mandarine (fructe, 
proaspete),  fructe  goji  proaspete, fructe  noni 
proaspete, fructul pasiunii proaspăt, lichi (fruct 
chinezesc)  proaspăt,  amestecuri de  fructe 
(proaspete),  fructe  proaspete  de mangustan, 
fructe  proaspete  de mango,  fructe proaspete 
de rambutan, fructe de guavaproaspete, fructe 
de  kiwi,  proaspete,  fructe kaki  japoneze, 
proaspete,  boască (reziduuri de fructe),  fructe 
de  palmier  proaspete,  fructe și  legume 
proaspete,  aranjamente  defructe proaspete, 
fructe proaspete de naranjilla,  fructe proaspete 
de  sapodilla,  fructe  proaspete  de păducel, 
fructe  proaspete  de  myrica,  coșuri cadou  cu 
fructe  proaspete,  fructe  cucoajă lignificată 
proaspete,  fructe  sub  formă  de bobițe 
neprelucrate,  fructe  sub  formă  de  bobițe brut, 
fructe  proaspete,  nuci,  legume  și  ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe
acoperite cu îngrășăminte, semințe brute și
neprelucrate, semințe sub formă de granule,
semințe de in comestibile, neprocesate, flori
proaspete, corsaje din flori proaspete, flori
conservate pentru decorare, buchete din flori
naturale, buchete din flori uscate, buchete
de flori uscate, flori tăiate, flori, flori uscate,
flori conservate, bulbi de flori, plante cu flori,
semințe de flori, flori proaspete comestibile,
ghirlande din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, coroane de
flori proaspăt tăiate, coronițe din flori uscate,
plante și flori naturale, flori conservate pentru
decorare, ghirlande de flori naturale, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori naturale,
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aranjamente din flori proaspete, corsaje din flori
proaspete, coroane de flori funerare.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, servicii de comenzi online
computerizate, realizare de târguri și expoziții cu
scop publicitar şi comercial virtuale sau online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 31 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scopuri
publicitare, realizare de târguri comerciale,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare

administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de târguri comerciale şi de
expoziţii comerciale., servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, organizare
de expoziții de flori și plante în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, livrarea
de flori, transport de plante, colectare, transport
și livrare de produse
44. Aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, plantarea unei grădini cu
copaci, servicii de amenajare a grădinilor,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,
servicii de consiliere cu privire la proiectarea
de grădini, cultivare de plante, îngrijirea
plantelor de ghiveci, consultanță referitoare
la cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), plantare de
specii de floră, grădinărit peisagistic, consultanță
în grădinărit, servicii de grădinărit, design de
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grădină și peisagistic, furnizare de informații
despre grădinărit, închiriere de flori, furnizare
de informații privind identificarea plantelor și a
florilor în scopuri horticole, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori.

───────

(540)

LEMON RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.12; 11.07.01;
25.05.05

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2022 01907
(151) 17/03/2022
(732) DGM DRAGON SECURITY SRL,

(540)

DGM Dragon Security

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.05.24; 24.01.09; 26.01.01

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2022 01905
(151) 17/03/2022
(732) A3 RETAIL PARK S.R.L., 

GARA HERASTRAU NR. 2, 
CLĂDIREAEQUILIBRIUM, 
ET. 8, BIROUE8.05, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 2299 C), verde închis
(Pantone 7742 C), galben (Pantone
102 C), portocaliu (Pantone 123 C),
roz (Pantone 213 C), mov (Pantone
7433 C), albastru (Pantone 7698 C), 
gri(Pantone 446 C, Pantone Cool 
Gray 4C)

CALEA BECICHERECULUI 
NR.44, JUDEȚ TIMIȘ, DUDEȘTII 
NOI,TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2022 01909
(151) 17/03/2022
(732) CASA DE ASIGURĂRI A

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.12; 02.09.15

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

9. Software descărcabil pentru întocmire
de declarații fiscale, software descărcabil
pentru plăți, software descărcabil pentru
plăți electronice, software descărcabil pentru
procesarea plăților electronice către și de la alte
persoane.
35. Distribuire de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, servicii
de depunere a declarațiilor fiscale, consultații
în legătură cu întocmirea de declarații fiscale,
servicii de consiliere referitoare la declarațiile
de venit (contabilitate), consiliere contabilă
privind întocmirea declarațiilor fiscale, servicii
de consultanță fiscală și asistență la întocmirea
declarațiilor fiscale.
36. Servicii de asigurare referitoare la
avocați, servicii de asigurare referitoare la

decontările eșalonate acordate avocaților,
servicii de asigurare privind fondurile de pensie,
administrare de planuri de asigurare, emisiune
de declarații financiare, servicii de planificare
privind pensiile, organizare de plăți de pensii,
servicii de plată a pensiilor, servicii de fonduri
de pensii, monitorizare de fonduri de pensii,
servicii privind fondurile de pensii, servicii de
administrare a fondurilor de pensii.

───────

(540)

ARYMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de clinici medicale, servicii medicale,
consultații medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, efectuarea examenelor
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
de analize medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
imagistică medicală, servicii de radiologie şi

AVOCAȚILOR FILIALA
BUCUREȘTI-ILFOV, 
STR. DR.D. RÂUREANU, 
NR. 3-5, ET.1, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (HEX #bf1522),
alb (HEX #ffffff)

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, 
NR. 2,LOCALITATEA AMARA, 
JUDEȚIALOMIȚA, AMARA, 
IALOMIȚA,ROMANIA

(210) M 2022 01910
(151) 17/03/2022
(732) IMEX CELIA E D S.R.L.,

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

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, 
SATPETREȘTI, 
COMUNA CORBEANCA,
JUDEȚUL ILFOV, CORBEANCA,
077067, ILFOV, ROMANIA
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imagistică, servicii de radiografie şi ecografie,
servicii de mamografie, servicii de realizare
a computer tomografii, servicii de realizare
a testelor de osteodensiometrie, servicii
de evaluare medicală, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor de
sânge recoltate de la pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2022 01915
(151) 17/03/2022
(732) SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, CALEA PLEVNEI
147-149, SECTOR 6, BUCURESTI,
060013, ROMANIA

(740) SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, CALEA PLEVNEI
147-149, BUCUREȘTI, 060013,
ROMANIA

(540)

n-ZEBi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.01.14; 29.01.15

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 01918
(151) 17/03/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

(540)

FIRSTEP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de cursuri de dans, școli de
dans, studiouri de dans, spectacole de dans,
demonstrații de dans, exploatarea sălilor de
dans, servicii de dans, organizare de concursuri
de dans, organizare de spectacole de dans,
furnizare de cursuri de dans, servicii educative
în domeniul dansului, servicii oferite de cluburile
de dans, reprezentații de dans, muzică și teatru,
furnizare de instruire în domeniul dansului,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, activități sportive și
culturale în domeniul dansului.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#010101), albastru (HEX #397E96),
mov (HEX #D3CFE4, HEX #E6E8F0),
albastru (HEX #25A8E0, HEX
#1D76BB), verde (HEX #006938,
HEX #009247 HEX #8BC541, HEX
#D6DE26), galben (HEX #FAC81B)

FIRSTEP BY DEEA BACĂU, 
STR.ALECU RUSSO NR. 33, 
SC. G, AP.26, JUD. BACĂU, 
BACĂU, BACĂU,ROMANIA
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(540) Bro Rom

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit (mașini), echipament pentru
mișcare și manevrare (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
generatoare de electricitate, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare,
pompe, compresoare și suflante, roboți
industriali, generatoare de curent, generatoare
de electricitate, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini și
aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de filtrat,
separatoare și centrifuge, mașini de cusut pentru
textile și piele, mașini de bobinare, aparate
pentru spălat, aparate de curățat cu aburi
(mașini), aparate de uscat rufe fără încălzire
(mașini), uscătoare rotative (mașini), uscătoare
centrifugale (mașini), perii, acționate electric,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini de spălat, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini de curățare uscată, mașini
combinate de spălare și periere, acționare cu
pedală pentru mașini de cusut, servomotoare
pentru mașini de cusut, roboți de cusut, mașini
de brodat, gherghefuri pentru mașini de brodat,
cititoare de bandă folosite la mașinile de brodat,
mașini industriale robotice de cusut, mașini
cu aburi, mașini multifuncționale de curățat

cu abur, mașini de împachetat, mașini de
presat hainele, prese de călcat, mașini de
călcat pentru articole textile, mașini rotative
de călcat haine, unelte industriale pneumatice,
mașini industriale de imprimat, mașini de
cusut pentru uz industrial, prese pentru mașini
industriale, mașini industriale de degresat,
mașini industriale robotizate pentru industria
textilă, mașini de întindere, roboți industriali,
transportoare industriale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu unelte manuale şi instrumente
pentru tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere, unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică, unelte manuale pentru
tăiere, găurire , şlefuire, ascuţire şi tratarea
suprafeţei, instrumente de fixare şi îmbinare,
unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
software și materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu piese și accesorii pentru mașini de cusut
și brodat, motoare pentru mașini de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate de distribuire automată,
mașini de cusut și brodat, roboți de cusut,
aparate de manipulare automată, aparate de
dezinfectare, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini de spălat, tipare pentru croitorie și articole
de mercerie, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşini-unelte şi
scule şi aparate acţionate electric pentru fixat
şi asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
şi piese de maşini, precum şi comenzi pentru
operarea maşinilor şi a motoarelor, echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, mașini de
cusut textile și piele, generatoare de electricitate.

───────

STR. CUZA VODĂ NR. 73, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2022 01920
(151) 17/03/2022
(732) CRISTINEL LEMANDROIU, 

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. ALEKSANDRSERGHEEVICI 
PUSKIN NR. 8,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

ECOBAGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13; 19.03.25

clase:
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul a produselor:
pungi, pahare, tacâmuri, paie, plicuri,
ambalaje, caserole toate acestea din materiale
biodegradabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse biodegradabile:
pungi, pahare, tacâmuri, paie, plicuri, ambalaje,
caserole, promovarea comercială, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
marketing comercial.

───────

(210) M 2022 01924
(151) 17/03/2022
(732) MMC INTERNATIONAL CONCEPT

S.R.L, ALEEA ILIA NR.4, BL.58,
AP.98, CAMERA 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MING SHENG MSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

9. Ochelari 3d, alarme acustice / alarme sonore,
adaptoare electrice, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
altimetre, amplificatoare, tuburi de amplificare
si supape de amplificare, film de anemometre,
desene animate, baterii anodice / baterii de
înalta tensiune, ochelari anti-orbire, sisteme
de avertizare anti-furt, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio și video, interfere
audio, mixere audio, aparatură didactică
audiovizuală, monitoare pentru bebelusi, cântare
pentru bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balante romane) / balance (bascule
romane), 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), binocluri,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, mășini
de calculat, casetofoane, întrerupătoare cu
celulă (electricitate) i reductoare (electricitate),
șnururi pentru telefonul mobil, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, cronografe (aparate
de înregistrare a timpului), aparate de
curățare pentru discurile de pick-up /

(210) M 2022 01921
(151) 17/03/2022
(732) KANPAI B.C. SRL, 

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

STR. AVRAM IANCU NR. 54, 
BL. G, AP.1,CAMERA 2, 
JUDETUL BRASOV,BRASOV,  
ROMANIA
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aparate de curajare pentru discurile de vinil,
mecanisme pentru televizoarele acționate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, magistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, telefoane fără fir, capace pentru ieșirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru calculatoarele tabletă, busole,
tuburi de evacuare, electrice, altele decât
cele pentru iluminat / tuburi electrice de
evacuare, altele decât cele pentru iluminat,
sonerii electrice pentru uși, dvd playere,
dispozitive pentru iluminarea ouălor, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afișaj electronic, publicații electronice,
descarcabile, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, aparate de mărit (fotografie),
oculare, măsurătoare pentru inele, extinctoare
de incendiu, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
ochelari de protecție pentru sporturi, casete
pentru curajarea capului (de înregistrare), căsți
de protecție pentru sporturi, cășți de radio,
aparate pentru reglarea căldurii, higrometre,
dispozitive de intercomunicare, interfere pentru
calculatoare, tonomate, muzicale / automate
muzicale actionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare: cutii de joncțiune
(electricitate), manșoane de joncțiune pentru
cablurile electrice, genunchiere pentru muncitori,
laptopuri, colaci de salvare, veste de salvare,
centuri de salvare, plute de salvare, încuietori,
electrice, difuzoare, magneți, lupe (optică),
compasuri / busole marine, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, pedometre, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate
de fototelegrafie, celule fotovoltaice, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
ecrane de proiecție, aparate de proiecție,
cășți de protectie, masti de protecție, căști
de protecție pentru sporturi, folii de protectie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii
de protectie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, lasere de salvare cu
semnale luminoase, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului, măști de
respirație, altele decât cele pentru respirația
artificială, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), cântare, cântare
analizoare de greutate, huse pentru laptopuri,

calibre culisante, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de înregistrare a sunetelor,
paravane anti-scântei, lanjuri pentru ochelari,
șnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, fluiere pentru sporturi, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, stereoscoape, subwoofere,
întrerupătoare, electrice, calculatoare tip tablets,
magnetofoane, taximetre, roboți de învățare,
protecții pentru dinți, aparate de telecomunicații
sub formă de bijuterii, telescoape, televizoare,
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, trepiede pentru
aparatele de fotografiat, radiouri pentru vehicule,
aparate de înregistrare video, monitoare video
pentru bebeluși, viziere pentru căști, statii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, masti de
protectie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru incheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator.
11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului /
dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător de
aer / uscător de aer, dispozitiv de filtrare a
aerului, echipamente și utilaje pentru purificarea
aerului, reincalzitor de aer, sterilizator de aer /
sterilizator de aer, supapă de aer pentru
dispozitiv de încălzire cu abur, aparat de aer
condițional aparat de aer condiționat, robinet
rezistent la stropire, dispozitiv de filtrare pentru
acvariu, încălzitor pentru acvariu, lumina pentru
acvariu, dispozitiv automat de descărcare a
cenușii, cuptorul brutarului, accesorii baie,
facilități de baie / echipament sanitar pentru
baie, cadă de baie, trompetă pentru cadă
bidet, dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet,
tub de cazan al dispozitivului de încălzire
(tub), mașină de coacere pâine, prajitor de
pâine / prajitor de pâine, mașină de fabricat
pâine, radiator central, lanternă chineză, camera
curată (instalații sanitare), aparat de cafea
electric, echipamente și aparate de gătit,
aragaz / ustensile de gătit, ustensile de
gătit electrice, blat electric, echipamente și
dispozitive de răcire, dispozitive și mașini de
răcire, dispozitiv de răcire lichid, dispozitiv de
răcire a tutunului, dispozitiv de răcire cu apă,
echipamente pentru deshidratarea deșeurilor
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alimentare, dispozitiv de dezodorizare, nu pentru
uz personal / dispozitiv de dezodorizare, nu
pentru uz personal, dispozitiv de uscare,
echipamente de dezinfectare, echipamente de
dezinfecție medicală, dezinfectant utilizat in
magazinul de toalete / distribuitorul de toalete
dezinfectat, stropitor de irigare prin picurare
(accesorii pentru irigare), dispozitiv de uscare,
echipamente și dispozitive de uscare, uscare
pentru furaje și echipamente de alimentare /
dispozitiv de uscare a furajelor, rezervor de
expansiune pentru echipamente de încălzire
centrală.

───────

(210) M 2022 01925
(151) 17/03/2022
(732) FUTURE HIGH TECHNICAL

(540)

Damotech

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.08

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

9. Ochelari 3d, alarme acustice / alarme sonore,
adaptoare electrice, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
altimetre, amplificatoare, tuburi de amplificare
si supape de amplificare, film de anemometre,
desene animate, baterii anodice / baterii de
înalta tensiune, ochelari anti-orbire, sisteme
de avertizare anti-furt, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio și video, interfere
audio, mixere audio, aparatură didactică
audiovizuală, monitoare pentru bebelusi, cântare
pentru bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balante romane) / balance (bascule
romane), 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), binocluri,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, mășini
de calculat, casetofoane, întrerupătoare cu
celulă (electricitate) i reductoare (electricitate),
șnururi pentru telefonul mobil, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, cronografe (aparate
de înregistrare a timpului), aparate de
curățare pentru discurile de pick-up /
aparate de curajare pentru discurile de vinil,
mecanisme pentru televizoarele acționate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, magistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, telefoane fără fir, capace pentru ieșirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru calculatoarele tabletă, busole,
tuburi de evacuare, electrice, altele decât
cele pentru iluminat / tuburi electrice de
evacuare, altele decât cele pentru iluminat,
sonerii electrice pentru uși, dvd playere,
dispozitive pentru iluminarea ouălor, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afișaj electronic, publicații electronice,
descarcabile, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, aparate de mărit (fotografie),
oculare, măsurătoare pentru inele, extinctoare
de incendiu, becuri pentru bliț (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
ochelari de protecție pentru sporturi, casete
pentru curajarea capului (de înregistrare), căsți
de protecție pentru sporturi, cășți de radio,
aparate pentru reglarea căldurii, higrometre,
dispozitive de intercomunicare, interfere pentru
calculatoare, tonomate, muzicale / automate
muzicale actionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare: cutii de joncțiune
(electricitate), manșoane de joncțiune pentru
cablurile electrice, genunchiere pentru muncitori,
laptopuri, colaci de salvare, veste de salvare,
centuri de salvare, plute de salvare, încuietori,
electrice, difuzoare, magneți, lupe (optică),
compasuri / busole marine, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, pedometre, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate
de fototelegrafie, celule fotovoltaice, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,

GROUP S.R.L, 
STR. SOLD. MARINNICOLAE, 
NR.23, CAMERA 1, SECTOR 3, 
BUCURESTI,ROMANIA
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chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenjie
de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare)
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere, servicii de
rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere , servicii
de videoconferință , servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).

───────

(540)

Apusenii Sălbatici

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.

───────

38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin
telegrame, comunicații prin telefon , comunicații
prin telefoanele celulare , comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea
de telefoane inteligente, închirierea aparatelor
fax, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de

ecrane de proiecție, aparate de proiecție,
cășți de protectie, masti de protecție, căști
de protecție pentru sporturi, folii de protectie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii
de protectie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, lasere de salvare cu
semnale luminoase, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului, măști de
respirație, altele decât cele pentru respirația
artificială, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), cântare, cântare
analizoare de greutate, huse pentru laptopuri,
calibre culisante, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de înregistrare a sunetelor,
paravane anti-scântei, lanjuri pentru ochelari,
șnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, fluiere pentru sporturi, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, stereoscoape, subwoofere,
întrerupătoare, electrice, calculatoare tip tablets,
magnetofoane, taximetre, roboți de învățare,
protecții pentru dinți, aparate de telecomunicații
sub formă de bijuterii, telescoape, televizoare,
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, trepiede pentru
aparatele de fotografiat, radiouri pentru vehicule,
aparate de înregistrare video, monitoare video
pentru bebeluși, viziere pentru căști, statii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, masti de
protectie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru incheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator.

(210) M 2022 01926
(151) 17/03/2022
(732) ADRIAN VASILE NANDRA, 

STR. PRINCIPALA NR. 74, 
COMUNALUPŞA, 
JUDETUL ALBA , 
VALEA-LUPSII, ALBA, 
ROMANIA
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(540)

eForest living with nature

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 05.03.13; 05.03.15;
05.03.20

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

clase:
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(540)

POIANA SIBIULUI

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,

drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2022 01929
(151) 17/03/2022
(732) ELGEKA-FERFELIS ROMANIA

(540)

AnyDay
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.

───────

(540)
CLEDY

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

(210) M 2022 01927
(151) 17/03/2022
(732) CIPRIAN BRANISTEANU, 

STR. CALEA VICTORIEI 
NR. 224, BL.D5, ET. 5, 
AP. 20, SECTOR 1,    
BUCUREȘTI, 010099, 
ROMANIA

(210) M 2022 01928
(151) 17/03/2022
(732) ELGEKA-FERFELIS ROMANIA 
            S.A.

STR. DRUMUL ÎNTRETARLALE 
NR. 150-158, ETAJ2, 
CAMERA 1, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.A., 
STR. DRUMUL ÎNTRETARLALE 
NR. 150-158, ETAJ2, CAMERA 1, 
SECTOR 3,BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2022 01930
(151) 17/03/2022
(732) CLEOPATRA STRATAN, 

DRUMUL FERMEI NR. 74, BL. 7A, 
AP. 1,JUD. ILFOV, 
POPEȘTI-LEORDENI,ILFOV, 
ROMANIA
DUMITRU-GABRIEL-EDWARD
SANDA, DRUMUL FERMEI 
NR. 74, BL. 7A, AP. 1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
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18. Genți, bagaje (genți), genți casual, genți
de plajă, genți de mână, genți de seară, genți
din piele, genți de umăr, genți din pânză, genți
de stradă, genți de mână (poșete), genți cu
imprimeu muzical, genți sport de uz general,
genți din imitație de piele, poșete mici (genți de
mână), genți pentru cosmetice vândute goale,
genți de mână pentru bărbați, genți sub formă
de tub, genți și portofele din piele, genți de umăr
pentru copii, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), etichete adezive de piele pentru genți,
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
borsete și genți de purtat la brâu, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți care
pot fi spălate, pentru articole de toaletă, poșete,
bagaje, pungi și alte accesorii, respectiv: șnururi
din piele și centuri din piele, poșete, portmonee
și portofele, portofele, inclusiv portcarduri, pungi
personalizate, suveniruri, rucsacuri pentru purtat
copii, gentuțe cosmetice (goale), mini-rucsacuri,
curele din piele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole purtate în jurul gâtului,
baticuri, bermude, bikini, blugi, bluze, bluzoane,
cămăși, cardigane, colanți, confecții (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie, cravate,
curele (accesorii vestimentare), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie, etc),
haine din lână, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete, lenjerie intimă și
de noapte, paltoane, pantaloni, pardesiuri,
pulovere, rochii pentru femei, salopete, topuri
(articole vestimentare), tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri, veste, articole de încălțăminte pentru
plajă, balerini (încălțăminte), cizme, ghete,
încălțăminte de stradă, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
mocasini, pantofi cu toc înalt, sandale, teniși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții
cu amănuntul, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, regruparea, în
beneficiul altora, a articolelor de îmbrăcaăminte
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste articole, respectiv servicii de
vânzare prin intermediul magazinelor de vanzare
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, publicitate, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(540)

Proferestre Ferestre si usi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.04.02; 29.01.03; 29.01.06

STR. REVOLUTIEI, NR. 10, 
JUDEȚVRANCEA, ADJUD, 
VRANCEA,ROMANIA

(210) M 2022 01934
(151) 21/03/2022
(732) THERMO PTKAISA S.R.L., 

(591) Culori revendicate: verde (Ral 6017), gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Structuri si constructii metalice transportabile,
rulouri (exterioare) din metal, accesorii metalice
pentru ferestre, mânere de uși din metal,
accesorii de fixare din metal pentru geamuri,
accesorii de siguranță din metal pentru uși, uși
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metalice, feronerie pentru uși, tăblii metalice
pentr uși, zăvoare de uși metalice, mânere
metalice pentru uși, incuietori pentru uși
metalice, tocuri metalice pentru uși , uși cadre
metalice pentru, balamale metalice pentru uși,
opritoare metalice pentru uși, incuietori metalice
pentru uși, uși și ferestre din metal, balamale
de metal uși și ferestre, feronerie pentru usi,
feronerie pentru ferestre.
19. Rulouri exterioare din plastic, ferestre
din pvc, structuri si constructii nemetalice
transportabile, ferestre nemetalice, profiluri
pentru ferestre, uși, porți, ferestre și
cadre nemetalice pentru ferestre, obloane
nemetalice pentru ferestre, grilaje pentru ferestre
(nemetalice), obloane externe pentru ferestre
nemetalice, pervazuri de ferestre, nemetalice,
rame de ferestre (nemetalice), tocuri de ferestre
(nemetalice), glafuri nemetalice (de ferestre).
35. Servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de colectare computerizată a
datelor la punctul de vânzare pentru comercianții
cu amănuntul, regruparea, în beneficiul altora,
a produselor din clasele 6 si 19 (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste articole, respectiv servicii de vânzare
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul.

───────

(540)

ioptik

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01935
(151) 18/03/2022
(732) D&C OPTIK S.R.L., 

STR. AUREL PĂUNESCU 
PODEANU, NR. 125,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
(HEX#03b585), negru (HEX#002138),
gri (HEX#F1F2F2)
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(540)

HANUL ANA LUGOJANA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.03.23;
05.07.10; 05.01.19; 07.01.09; 26.11.02

clase:
35.  Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț on-line, publicitate și reclamă.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri) web.
43.  Servicii de catering, alimentație publică,
cazare temporară.

───────

(540)

INOVA a+
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de control
și autentificare a calității.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

acasă

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.24; 24.17.02

clase:
16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii (tipărite).
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,

(210) M 2022 01939
(151) 18/03/2022
(732) OCTAVIAN-MIHAI BATORI, 

STR. FĂGETULUI NR. 40, AP. 1, 
JUDEȚTIMIȘ, LUGOJ, TIMIȘ, 
ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHITA OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU
NR.24-28, SC.B, AP.2, 
JUDEȚULTIMIȘ, TIMIȘOARA, 
300042, TIMIȘ,ROMANIA

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

(210) M 2022 01941
(151) 18/03/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, 

STR. VALEA LUPULUI NR. 1, 
JUDEȚ IAȘI, IAȘI,707410, IAȘI, 
ROMANIA

(210) M 2022 01942
(151) 18/03/2022
(732) PRO TV SRL, 

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU 
NR. 105,PARTER, CAM. 101, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și /sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferințe, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și

cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
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video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01947
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, PIATA PRESEI LIBERE 3-5,
CITY GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ÎNCARCĂ-TE CU PREMII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────

(540)

top invest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.12

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

(210) M 2022 01950
(151) 18/03/2022
(732) TOP INVEST SRL, 

(740) HARCOV API SRL, 
STR. NICOLAEIORGA, BL.10E, 
SC.B, AP.9, JUD.COVASNA, 
SFÂNTU GHEORGHE,520089, 
COVASNA, ROMANIA

STR.KORNIS FERENC, NR.24, 
JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 
535600,HARGHITA, ROMANIA
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16.  Articole de papetărie, papetarie imprimata,
coperte (papetărie), plicuri (papetărie), dosare
(papetărie), șabloane (papetărie), blocuri
(papetărie), adezivi pentru papetărie, benzi
adezive (papetărie), hârtie autocopiativă
(papetărie), agende folosite în papetărie, benzi
autoadezive pentru papetărie, dosare pentru
documente (papetărie), etichete de papetărie
întărite, autocolante (articole de papetărie),
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
și accesorii educative, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, rezerve de benzi
corectoare (papetărie), calendare, calendare
tipărite, calendare de birou, suporturi pentru
calendare, calendare cu foi detașabile, agende,
agende cu index, cărți, cărți documentare, cărți
manuscrise, cărți comemorative, cărți educative,
cărți ilustrate, cărți pop-up, cărți poștale nescrise,
cărți de vizită, cărți de desen, cărți cu nume,
cărți de colorat, carti cu informatii, prese de
imprimat cărți de credit, acționate manual,
bandă pentru legarea cărților, materiale textile
pentru legarea cărților, materiale de legătorie
cărți și documente, aparate și mașini pentru
legat cărți (articole de birou), cărți promoționale
(albume de fotografii), întărituri din carton pentru
legarea cărților, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, reviste (publicații
periodice), afișe, jurnale și agende, pliante
tipărite, șabloane pentru caractere tipografice,
caractere tipografice, clișee tipografice, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de consultanță privind comenzile de articole
de papetărie, servicii publicitare pentru cărți,
editare post-producție de publicitate și reclame,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, promovare de servicii financiare și
de asigurări, în numele terților, administrare
a afacerilor pentru agenții și brokeri de
asigurări, pe bază de externalizare, organizarea
afacerilor, planificarea afacerilor, administrarea
afacerilor, furnizare de informații pentru afaceri,
consultanță în afaceri, asistență în afaceri,
administrare de afaceri, studii de afaceri,
investigații pentru afaceri, promovarea afacerii
(publicitate), analiza afacerilor comerciale,
planificarea administrării afacerilor, organizarea
administrării afacerilor, administrarea afacerilor

comerciale, planificare strategică în afaceri,
consultanță profesională în afaceri, pregătire
de statistici (afaceri), promovare computerizată
de afaceri, managementul proiectelor de
afaceri, management de afaceri comerciale,
evaluarea oportunităților de afaceri, consultanță
privind organizarea afacerii, servicii privind
planificarea afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, cercetare în domeniul
afacerilor, asistență privind managementul
afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță în planificarea afacerilor și în
continuitatea afacerilor, asistență în conducerea
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, organizare de expuneri în scop
de afaceri, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, servicii de
secretariat în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și informații în afaceri, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți (achiziţii pentru terţi), distribuire de pliante
publicitare, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), distribuție
și difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice.
36. Organizarea finanțării afacerilor,
administrare de afaceri în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, închiriere de centre
de afaceri, administrarea de afaceri ipotecare,
consultanță financiară privind cumpărarea și
vânzarea de afaceri, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, asigurări,
administrarea asigurărilor, consultanță în
domeniul asigurărilor, contracte de asigurări de
servicii, asigurări (informații în domeniul -lor),
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, agenție de asigurări și servicii de
curtaj, consultanță financiară și consultanță în
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domeniul asigurărilor, administrarea afacerilor
financiare, management financiar pentru afaceri,
coordonarea afacerilor financiare online, servicii
de informații computerizate privind afacerile
financiare, servicii de afaceri monetare,
împrumuturi financiare în domeniul comerțului,
servicii de finanțare referitoare la comerț,
comercializare de mărfuri pentru terți, servicii
de planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare), administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, tranzacţionare de
instrumente financiare derivate, tranzacţionare
de contracte la termen, furnizare de informații
privind tranzacţionarea de titluri de valoare și de
titluri futures pe piețele internaționale.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare multimedia de cărți, editare de cărți
și recenzii, publicarea de calendare, publicare
de calendare de evenimente, închirieri de cărți,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți legate de tehnologia
informației, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicare de periodice și
cărți în format electronic, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, publicare
și editare de materiale tipărite, editare de
publicații, servicii de editare de texte scrise,
cu excepția textelor publicitare, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, formare în afaceri,
coordonare de conferințe de afaceri, servicii
de îndrumare în afaceri, instruire în domeniul
administrării afacerilor, pregătire profesională
în domeniul afacerilor, servicii educative în
domeniul afacerilor, servicii de instruire legate
de afaceri, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, servicii educative informatizate în
domeniul managementului afacerilor, servicii
educaționale cu privire la pregătirea în domeniul
afacerilor, servicii de consultanță cu privire la
pregătirea în domeniul afacerilor, servicii de
editare, servicii de editare computerizată, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

PRO ARENA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii (tipărituri).
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe

(210) M 2022 01952
(151) 18/03/2022
(732) PRO TV SRL, 

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU, 
NR. 105,PARTER, CAM. 101, 
SECTOR 2,BUCUREŞTI, ROMANIA
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de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și /sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferințe, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii

de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
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───────

(210) M 2022 01953
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, PIATA PRESEI LIBERE 3-5,
CITY GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LA ROMPETROL KILOMETRII
SE TRANSFORMA IN PREMII

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

(210) M 2022 01954
(151) 18/03/2022
(732) CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ

(540)

Trăiască SOŢU'! ...
cu drag ŞEFA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 25.01.25; 26.05.08

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

9. Abace, acumulatori, electrici, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice,
adaptoare electrice, antene, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, monitoare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), sonerii (dispozitive de avertizare),
binocluri, sirene, cabluri, electrice, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie),
rigle gradate pentru tâmplari, carcase pentru
telefoanele inteligente, casetofoane, şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare

casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

S.R.L., STR. VORONEŢ, 
NR.211 BIS, JUD. SUCEAVA, 
GURAHUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, IAŞI, 
700730, IAȘI,ROMANIA
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pentru diapozitivele fotografice, compact-
discuri (audio-video), compact-discuri (memorie
numai pentru citire), compact-disc playere,
compasuri de măsurare, dispozitive de memorie
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, aplicaţii 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,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
sârmă de cupru, izolată, telefoane fără fir,
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, lămpi pentru camere
obscure (fotografie), magneţi decorativi, rame
foto digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, fluiere pentru câini, fişiere de
imagini descărcabile, dvd playere, ceasornice
cu nisip (clepsidre), table electronice interactive,
sisteme de poziţionare globală (gps), ochelari
de protecţie pentru sporturi, grilaje pentru
baterii, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de protecţie pentru sporturi,
căşti de radio, aparate pentru reglarea căldurii,
aparate de marcat fiscale, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, genunchiere
pentru muncitori, laptopuri, lasere, nu cele pentru
scopuri medicale, nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, magneţi, lupe
(optică), compasuri / busole marine, instrumente
matematice, măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, microfoane, microscoape, oglinzi
(optică), telefoane mobile / celulare / telefoane
celulare, modemuri, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri / suporturi
pentru mouse, instrumente de navigaţie, ace
pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, cleme pentru nas
pentru scufundători şi înotători, calculator tip
notebook, obiective (lentile) (optică), instrumente

de observare, lanterne optice / lămpi optice,
lentile optice, instrumente şi aparate optice,
vizoare (lupe) pentru uşi, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate de
fototelegrafie, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, balanţe de precizie, căşti de
protecţie, măşti de protecţie, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
raportoare (instrumente de măsurare), butoane
pentru sonerii, indicatoare de cantitate, pagere
radio, radiouri, camere pentru vederea din
spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
instrumente de măsurare a înălţimii, bureți pentru
căști, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, prize electrice, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, măşti de protectie
respiratorie pentru purificarea aerului, măşti de
respiraţie, altele decât cele pentru respiraţia
artificială, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), cântare, bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri de
semnalizare, luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare, luminoase, huse pentru laptopuri,
rigle de calcul, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
instrumente de localizare a sunetului, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, nivele cu
bulă de aer, fluiere pentru sporturi, echere
pentru măsurare, stative pentru aparatele foto,
casetofoane portabile, subwoofere, ochelari de
soare, nivele topografice, rigle în formă de t
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
magnetofoane, materiale didactice, receptoare
de telefon, aparate de telefon, televizoare,
indicatoare de temperatură, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, aparate de
înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), braţe de pick-up, cartuşe
de toner, neumplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, trepiede pentru aparatele de
fotografiat, unităţi flash usb, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
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video, telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viziere pentru căşti, staţii radio portabile
(walkie-talkie), calculatoare purtabile, monitoare
de afişare video purtabile, instrumente şi aparate
de cântărire, greutăţi, alarme cu fluier.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, şine de legare
(legătul cărţilor), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen, ace

pentru panou de plută / piuneze, planşete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe pentru
desen, rigle pentru desen, duplicatoare, benzi
elastice pentru birou, galvanotipie, şabloane de
broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
şabloane pentru ştergere, ace pentru gravură,
gravuri obţinute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, florare, regale cu litere (tipărire), saci
de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi geografice,
lipici pentru papetărie sau de uz casnic / paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
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de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic
pentru împachetat, ambalaj din plastic cu

bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre
poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, partituri muzicale tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role
pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
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pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, piele de
căprioară pentru curăţat / piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de

brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curăţare,
acţionate manual, câlţi pentru curăţat, clapete
de închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare / pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
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hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăni
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,

mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
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uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea, sucitoare pentru
patiserie, tocătoare, tocătoare pentru brânză,
tocătoare din lemn (ustensile), suporturi pentru
tocătoare, tocătoare din lemn pentru bucătărie.
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,

pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
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cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru

consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
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comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, 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, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

PRO ARENA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

clase:
16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii (tipărite).
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și /sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații

(210) M 2022 01956
(151) 18/03/2022
(732) PRO TV SRL, 

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU 
NR. 105,PARTER, CAM. 101, 
SECTOR 2,BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferințe, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,

servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
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studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01958
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM,

(540)

DRUMUL CASTIGATOR
TRECE PE LA ROMPETROL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210) M 2022 01959
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, P-ȚA PRESEI LIBERE 3-5,
CITY GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ENERGIA TA
PENTRU O ZI BUNA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.08; 24.01.09; 24.01.13;
29.01.01; 29.01.08; 02.09.16; 03.07.21;
20.05.05; 14.03.20

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

41. Servicii de consultanță în domeniul
educației.
42. Cercetare și dezvoltare de software
informatic.

───────

(210) M 2022 01961
(151) 18/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(540)

TOPAZ TOBACCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

P-ȚA PRESEI LIBERE 3-5, 
CITYGATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210) M 2022 01960
(151) 18/03/2022
(732) VIVA CONTROL, 

STR. PRINCIPALĂ NR. 112,
 JUD.VASLUI, ROSIEȘTI, 
737465,VASLUI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#060000), roșu închis (HEX #810000)

Viva Control

(BRANDS) LIMITED, 
GLOBEHOUSE, 4 
TEMPLE PLACE,LONDON, 
WC2R 2PG,  GL, 
MAREABRITANIE

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

208

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────

(540)

COMPLEX93

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

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

17. Membrane impermeabile pentru izolare.
19. Membrane pvc pentru acoperiș, membrane
de etanșare bituminoase.

───────

(210) M 2022 01965
(151) 18/03/2022
(732) GEOMAR BUSINESS CENTER

(540)

autoflux.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.20;
18.01.09

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

NR. 3, BL. V75C, SC. 2, ET. 1, 
AP. 22,BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2022 01964
(151) 18/03/2022
(732) COMPLEX93 SRL, STR. ZIZIN 

(591) Culori  revendicate:  albastru,  verde,
portocaliu

SRL, STR .PETRE DASCALU
NR.1, CAMERA 1, 
JUDETULCONSTANTA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

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

clase:
35. Difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, pregătire de anunțuri publicitare,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare,
promovare de produse și servicii ale terților prin
intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților.servicii de
publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate, inclusiv publicitatea
online în  rețele  informatice,  promovarea de 
bunuri  și servicii  ale  terților  prin  intermediul 
rețelelor  de calculatoare  și  de  comunicații, 
servicii de comparare a prețurilor, publicitate 
online pe  o rețea de calculatoare.,  afișare 
de anunțuri  publicitare pentru pentru terți.

───────
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(210) M 2022 01967
(151) 18/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

(540)

QUARTZ TOBACCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────

(210) M 2022 01968
(151) 18/03/2022
(732) FILTER DEVELOPMENT SRL,

STRADA DRUMUL BELSUGULUI
NR.53, SECTOR 6, BUCURESTI,
062392, ROMANIA

(540)

the Other Glasses

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

9. Ochelari de vedere, ochelari de vedere
(articole optice), tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, lentile pentru ochelari de vedere,
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
soare, rame pentru ochelari de soare, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
lentile optice pentru ochelarii de soare.

───────

(BRANDS) LIMITED, 
GLOBEHOUSE, 4 TEMPLE 
PLACE,LONDON, WC2R 2PG, GL, 
MAREABRITANIE
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(210) M 2022 01969
(151) 22/03/2022
(732) NORTHEO TIGER S.R.L.,

(540)

Monch

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02; 06.01.04

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole purtate în jurul
gâtului, halate de baie, bandane, baticuri, batiste
de buzunar, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, bermude, bikini, blazere, blugi, bluze,
bluze cu glugă, bluze cu guler pe gât, bluze
cu guler înalt, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,

STRADA VICTORIEI NR. 33, 
JUD.CĂLĂRAȘI, DÂLGA, 917056,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

bluze și șorturi pentru sport, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, bustiere,
bustiere sport, căciuli tip cagulă, cămăși, camasi
cu maneca lunga, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși
cu mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși
de costum, cămăși de noapte pentru femei,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși stil sport,
confecții, compleuri de dormit, costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie pentru
bărbați și femei, costume de baie pentru copii,
costume de baie întregi, costume de damă,
costume de plajă, costume de ploaie, costume
din piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci
de puf, geci din piele, geci fără mâneci,
ghete, glugi (îmbrăcăminte), gulere, haine de
casă, haine de lucru, haine de iarnă, haine
de ploaie, haine de stradă, haine de stradă
pentru băieți, haine de stradă pentru bărbați,
haine de stradă pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete,
haine din denim (jachete, pardesie etc.), haine
din lână, haine pentru copii, haine tip parka,
haine și jachete de blană, halate, halate de
casă, halate de plajă, helănci, hanorace cu
glugă, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
din denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte
din lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
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bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme
de iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,

încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog, servicii de vânzare
cu amănuntul online și servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole purtate în jurul
gâtului, halate de baie, bandane, baticuri, batiste
de buzunar, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, bermude, bikini, blazere, blugi, bluze,
bluze cu glugă, bluze cu guler pe gât, bluze
cu guler înalt, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze scurte, bluze sport,
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bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,
bluze și șorturi pentru sport, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, bustiere,
bustiere sport, căciuli tip cagulă, cămăși, camasi
cu maneca lunga, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși
cu mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși
de costum, cămăși de noapte pentru femei,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși stil sport,
confecții, compleuri de dormit, costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie pentru
bărbați și femei, costume de baie pentru copii,
costume de baie întregi, costume de damă,
costume de plajă, costume de ploaie, costume
din piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci
de puf, geci din piele, geci fără mâneci,
ghete, glugi (îmbrăcăminte), gulere, haine de
casă, haine de lucru, haine de iarnă, haine
de ploaie, haine de stradă, haine de stradă
pentru băieți, haine de stradă pentru bărbați,
haine de stradă pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete,
haine din denim (jachete, pardesie etc.), haine
din lână, haine pentru copii, haine tip parka,
haine și jachete de blană, halate, halate de
casă, halate de plajă, helănci, hanorace cu
glugă, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
din denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte
din lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,

mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme
de iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
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încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.

───────

(540)

ego fume

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.05; 01.15.11; 26.11.03;
26.11.13

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigarete, țigarete
electronice, articole pentru fumători pe bază de
tutun, vaporizatoare orale pentru fumători.
35. Publicitate, organizarea administrării
afacerilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu țigări electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ţigarete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole pentru
uz cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ţigarete electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ţigarete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru uz cu tutun.

───────

(210) M 2022 01971
(151) 21/03/2022
(732) EURO MC VISION S.R.L., 

STRADA VIORELE NR. 32, 
BL.17, SC.1,ET.7, AP. 31, 
CAM.1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 40428, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, 075100, 
ILFOV,ROMANIA
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(210) M 2022 01972
(151) 19/03/2022
(732) SUPERSONA MEDIA S.R.L.,

STR. DEJ NR. 39, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 012282, ROMANIA

(540)

Colț de Viscri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 01973
(151) 21/03/2022
(732) COSTEL EMILIAN PATRASCAN,

(540)

CASA UMORULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închirierea lucrărilor de artă,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de

───────

STR. 1 DECEMBRIE 1918, 
BL.3B, ET. 5, AP.31, 
JUD. BRĂILA, 810045, 
BRĂILA,ROMANIA

informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor divertisment radio,
închirierea aparatelor de radio şi televizoarelor,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, pictură
pe faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producţia de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.
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(540)

SNOBBISH BURGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 02.01.01;
02.01.05; 02.01.23; 26.02.03

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

43. Servicii de restaurante fast-food, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, decorare de alimente.

───────

(540)

ACTIVE WEAR DOING
THE IMPOSSIBLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

───────

(210) M 2022 01975
(151) 21/03/2022
(732) SNOBBISH BURGER S.R.L., 

STR. BANCA NAȚIONALĂ 
NR. 36-38,JUD. BACĂU, 
BACĂU, 600205,BACĂU, 
ROMANIA

(210) M 2022 01976
(151) 21/03/2022
(732) CHAMPION WEAR S.R.L., 

STR. ALUNULUI NR. 12, ET. 6, 
AP. 112,JUD. ILFOV, 
BRAGADIRU, 077025,ILFOV, 
ROMANIA

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

35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 25, respectiv: îmbrăcăminte,
încălțăminte, șepci pentru acoperirea capului.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, șepci pentru
acoperirea capului.
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(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

POLICLINICA AS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 26.01.18; 24.13.22

clase:
42. Cercetare medicală, servicii de laboratoare
științifice în domeniul medical, servicii
nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigații științifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală și farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
științifică in scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale și servicii conexe activitatii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanță în vederea pierderii în greutate,

consultanță privind îngrijirea sănătății, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea și conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitalicești, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, asistență medicală, servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, consultanță privind
asistență medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienți, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei.

───────

(210) M 2022 01978
(151) 21/03/2022
(732) BOGDAN - MARIAN SPĂTARU,

BD. UNIRII, BL. 11B, ET. 2, AP. 7,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120190,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

XCREDIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
prin bannere, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate pe
taxi, publicitate pe peliculă cinematografică,
publicitate cu răspuns direct, promovare
(publicitate) de concerte, publicitate directă
prin poștă, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, servicii de

(210) M 2022 01977
(151) 21/03/2022
(732) POLICLINICA AS, 

CALEA AUREL VLAICU 
NR. 56, JUD. ARAD,ARAD, 
ARAD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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prelucrare de date (lucrări de birou), servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
servicii de agenții de import și export, întocmire
și analiză de situații financiare pentru afaceri.
36. Asigurări, administrarea afacerilor
financiare, servicii financiare privind afacerile,
coordonarea afacerilor financiare online, servicii
de informații computerizate privind afacerile
financiare, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, acordarea de credite
ipotecare, brokeraj de credite, administrare
de credite, intermediere de credite, gestionare
de credite, asigurări de credite, consiliere
privind creditele, finanțarea creditelor imobiliare,
acordare de credite imobiliare, finanțare
pentru credite comerciale, acordare de credite
ipotecare, intermediere de credite personale,
acordare de credite comerciale, finanțarea
creditelor pentru locuințe, acordare de credite de
consum, intermediere de credite în rate, servicii
de intermediere de credite.

───────

(210) M 2022 01979
(151) 21/03/2022
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION

(540)
PRETTIES

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

30. Covrigei crocanti de diferite forme si cu
arome diferite, covrigei sarati, covrigei din faina
integrala, covrigei cu ovăz, covrigei cu diferite
arome si semințe, covrigei cu branza, sticksuri
crocante, biscuiți simpli, biscuiți de diferite forme
si creme diferite, dulciuri de diverse sortimente
respectiv ciocolata, baton nuga si caramel, baton
arahide chec, napolitane, jeleuri, bomboane.
35. Servicii de agentii de import-export, servicii
de comerț cu amănuntul a produselor din clasa
30, comerț intermediar si comerț cu ridicata a

produselor din clasa 30, regruparea in avantajul
terților a produselor din clasa 30 (cu excepția
transportului lor) permițând consumatorilor sa
le vada și să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comerciala, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01981
(151) 21/03/2022
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION

(540)
granada

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

30. Biscuiți, biscuiți cu cereale si alune, biscuiți
cu cereale si arahide, biscuiți cu cereale si
semințe de floarea soarelui, / biscuiți cu cereale
si ovăz, biscuiți cu cereale si susan, biscuiți
cu crema cafea, biscuiți cu crema si arome
diferite, produse de patiserie si cofetărie, dulciuri
de diverse sortimente respectiv spume desert,
ciocolata, baton nuga cu caramel si arahide
învelita in ciocolata, chec, napolitane, jeleuri,
bomboane.
35. Servicii de agentii de import, regruparea
in avantajul terților a produselor din clasa
30(cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor sa le vadă si sa le
cumpere comod, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comerciala, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2022 01982
(151) 21/03/2022
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION

SRL, SOSEAUA PIPERA-TUNARI,
NR.86-88, VILA 8 SUBSOL, JUDEȚ
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LUSH

SRL, SOSEAUA PIPERA-TUNARI,
NR.86-88, VILA 8 SUBSOL, 
JUDEȚILFOV, TUNARI, ILFOV, 
ROMANIA

SRL, SOSEAUA PIPERA-TUNARI,
NR.86-88, VILA 8 SUBSOL, 
JUDEȚILFOV, TUNARI, ILFOV, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Biscuiți, biscuiți cu crema cacao, biscuiți
cu crema cafea, biscuiți cu crema si arome
diferite, produse de patiserie si cofetărie,
dulciuri de diverse sortimente respectiv: spume
desert, ciocolata, baton nuga cu caramel si
arahide învelit in ciocolata, napolitane, jeleuri,
bomboane.
35. Servicii de agentii de import, regruparea
in avantajul terților a produselor din clasa
30(cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor sa le vada si sa le
cumpere comod, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comerciala, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2022 01983
(151) 21/03/2022
(732) MEDIAPHARM ADVERTISING

(540)

MEDIAPHARM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 24.13.17;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier pentru farmacii,
mobilier pentru clădiri de birouri și mobilier
rezidențial.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasa 20 - mobilă și
mobilier, mobilier pentru farmacii, mobilier pentru
clădiri de birouri și mobilier rezidențial.

───────

(210) M 2022 01986
(151) 21/03/2022
(732) MİLMAST YÜKSELTME

SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ,
MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH.
BAŞKENT BULVARI NO: 80,
SINCAN, ANKARA, TURCIA

(540)

MILMAST

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

clase:
9. Aparate și echipamente de măsurare,
inclusiv cele de uz științific, nautic, topografic,
meteorologic, industrial și de laborator,
termometre, nu pentru uz medical, barometre,
ampermetre, voltmetre, higrometre, aparate de
testare nu pentru uz medical, telescoape,
periscoape, busole direcționale, indicatoare de
viteză, aparate de laborator, microscoape,
lupe, distilatoare binocluri, cuptoare și etuve
pentru experimente de laborator, aparate pentru

SRL, STR. AVIATORILOR, 
NR.10, PARCELA 9.1, PARC 
IND.CRAIOVA, JUDET DOLJ, 
SAT.GHERCEȘTI, 207280, 
DOLJ,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#254367), alb (HEX#ffffff),
verde (HEX#9acccd), albastru inchis
(HEX#274165)

(740) ROMINVENT S.A., 
STR. ERMILPANGRATTI NR. 35, 
ET.1, SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
011882, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau a imaginilor, aparate de
fotografiat, camere fotografice, aparate de
televiziune, aparate de înregistrare video,
playere și recordere cd și dvd, playere mp3,
calculatoare, calculatoare de birou, calculatoare
tableta, dispozitive tehnologice portabile, și
anume, ceasuri inteligente, brățări inteligente și
camere montate pe cap, microfoane, difuzoare,
căști, aparate de telecomunicații, aparate
pentru reproducerea sunetului sau imaginilor,
dispozitive periferice pentru computer, telefoane
mobile, huse pentru telefoane mobile, aparate
telefonice, imprimante de computer, scanere
(echipamente de prelucrare a datelor),
fotocopiatoare, suporturi de date magnetice și
optice și software de calculator și programe
înregistrate pe acestea, publicații electronice
descărcabile și care pot fi înregistrate, carduri
magnetice și optice codificate, filme, seriale
tv și clipuri video muzicale înregistrate pe
suporturi magnetice, optice și electronice,
antene, antene de satelit, amplificatoare
pentru antene, părți ale produselor
menționate anterior, distribuitoare de bilete,
bancomate (atm), componente electronice
utilizate în părțile electronice ale mașinilor
și aparatelor, semiconductoare, circuite
electronice, circuite integrate, cipuri (circuite
integrate), diode, tranzistori (electronice), capete
magnetice pentru aparate electronice, încuietori
electronice, fotocelule, aparate de telecomandă
pentru deschidere si inchidere usi, senzori
optici, contoare si indicatoare de cantitate pentru
masurarea cantitatii de consum, comutator
temporizat, automat, îmbrăcăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiului,
veste de siguranță și aparate și echipamente
de salvare, ochelari de vedere, ochelari
de soare, lentile optice și cutii, containere,
părți și componente ale acestora, aparate și
instrumente pentru conducerea, transformarea,
acumularea sau controlul energiei electrice,
fise electrice, cutii de joncțiune (electricitate),
comutatoare electrice, disjunctoare, siguranțe,
balasturi de iluminat, cabluri de pornire a bateriei,
plăci de circuite electrice, rezistențe electrice,
prize electrice, transformatoare (electricitate),
adaptoare electrice, încărcătoare de baterii,
sonerii electrice de usa, cabluri electrice și
electronice, baterii, acumulatori electrici, panouri
solare pentru producția de energie electrică,
alarme si alarme antifurt, altele decat pentru
vehicule, sonerii electrice, aparate si instrumente
de semnalizare, indicatoare luminoase sau
mecanice pentru trafic, dispozitive de stingere
a incendiilor, masini de stins incendiile, furtun

de incendiu și duze pentru furtunurile de stins
incendiile, aparate radar, sonare, aparate si
instrumente de vedere pe timp de noapte,
magneți decorativi, metronoame.
42. Servicii de analiză și cercetare științifică
și industrială, inginerie, servicii de inginerie
si design arhitectural, servicii de testare
pentru certificarea calității și standardelor,
servicii informatice, și anume, programare de
calculatoare, servicii de protecție împotriva
virușilor de computer, proiectare de sisteme
informatice, creare, întreținere și actualizare
de site-uri web pentru terți, proiectare de
software de calculator, actualizare și închiriere
de software de calculator, furnizare de motoare
de căutare pentru internet, găzduire de site-
uri web, consultanță în domeniul design-ului şi
dezvoltare de hardware de calculator, închiriere
de hardware de calculator, servicii de design
industrial, altele decât proiectare de inginerie,
computer și arhitectură, proiectare de arte
grafice, autentificarea operelor de artă.

───────

(210) M 2022 01987
(151) 21/03/2022
(732) MADALINA-FLORINA CAZACU,

STR. RITIVOIU NR. 2, BL. A3,
ET. 4, AP. 20, JUDEȚ PRAHOVA,
AZUGA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SKIVOMADY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

220

publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
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
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la artiști, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, 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,
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 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,
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,
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, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
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, consultanță
în domeniul managementului personalului,
servicii 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, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
și menținerea informațiilor în registre, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terți / scrierea de cv-uri pentru terți.
41. Închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumusețe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
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sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, efectuarea antrenamentelor
de fitness, servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizarea de loterii, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio și televizoarelor, producția
de programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, servicii

de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, subtitrare, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare.

───────

(210) M 2022 01988
(151) 21/03/2022
(732) HIMALAYA TRAVEL FAMILY SRL,

STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 17, BL. MC 18, SC. 2, ET. 3,
AP. 41, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TURAVURA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații mobile, descărcabile.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de publicitate privind industria turismului,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor.
39. Servicii de turism (transport), servicii de
ghizi de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, ROMANIA
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de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de agenție de turism,
și anume organizarea transportului pentru
călători, planificarea călătoriilor, rezervări pentru
călătorii, servicii oferite de agenți pentru
organizarea de călătorii, servicii de ghizi
pentru călătorii, organizare și intermediere de
călătorii, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare de informații online despre călătorii,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii de rezervare de bilete
pentru călătorii și circuite turistice, furnizare de
informații despre călătorii, în rețele globale de
calculatoare, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre transport și călătorii, prin aparate și
dispozitive pentru telecomunicații mobile.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, furnizare de cursuri educative
referitoare la sectorul călătoriilor, organizare și
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente de divertisment.

───────

(540)

LIVERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 26.11.02

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

naturale.

JUDEȚVASLUI, VASLUI, 
VASLUI,ROMANIA

(210) M 2022 01989
(151) 21/03/2022
(732) CRISTIAN PASARICA, 

4. Lumânări.
5. Preparate pentru baie de uz medical, siropuri
de uz farmaceutic.
31. Plante uscate, plante proaspete, plante

35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu obiecte de îngrijire personală,
obiecte utilizate în baie, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
lumânări, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru igienă, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
uleiuri esențiale, aromatizanți (uleiuri esențiale),
uleiuri esențiale și extracte aromatice apă florală,
lumânări de masaj de uz cosmetic, săpunuri
și geluri, produse pentru buze (nemedicinale),
preparate pentru baie și duș, uleiuri de baie și
duș (nemedicinale), preparate pentru baie de
uz medical, siropuri de uz farmaceutic, plante
uscate, plante proaspete, plante naturale.

3. Uleiuri esențiale, aromatizanti (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale și extracte aromatice,
apă florală, lumânări de masaj de uz cosmetic,
săpunuri și geluri, produse pentru buze
(nemedicinale), preparate pentru baie și duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale).

STR. CALUGARENI NR. 238, 
───────
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(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.15

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

1. Preparate pe bază de rășină epoxidică
pentru aplicare pe lemn, aditivi chimici, chituri
și substanțe de umplere pentru uz industrial,
rășini epoxidice, agenți de întărire pentru rășini
epoxidice, cleiuri epoxidice pentru lipire și
reparații generale, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice utilizate în industrie.
2. Pigmenți, diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, vopsele tip spray (aplicabile
prin pulverizare), acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, rășini epoxidice utilizate la acoperirea
pereților (căptușeli), acoperiri epoxidice folosite
la pardoselile industriale din beton, rășini
epoxidice utilizate la acoperirea suprafețelor de
construcții (căptușeli), rășini epoxidice utilizate
la acoperirea pardoselilor (strat de protecție),
rășini epoxidice încărcate cu metal ușor (strat
de acoperire), grunduri epoxidice, acoperiri
epoxidice.
3. Șmirghel.

19. Mortar epoxy cu sclipici colorat, tencuieli
(materiale de construcții).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, administrație
comercială, servicii de prelucrare de date (lucrări
de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Prelucrarea rășinilor epoxidice.

───────

(210) M 2022 01994
(151) 21/03/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

(540)

one HALA FORD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la

(210) M 2022 01991
(151) 21/03/2022
(732) DEVE PRODEXIM SRL, 

CALEA SANTANDREI, NR. 1, 
JUDEȚBIHOR, ORADEA, 
BIHOR,ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, auriu, negru,
alb, gri, mov, roz, argintiu, portocaliu

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

(591) Culori  revendicate:  albastru  indigo
(Pantone 281c), alb
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materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,

multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari financiare
imobiliare, investiții imobiliare, servicii imobiliare,
finantare imobiliara, gestionarea proprietatilor
(imobiliare), intermediere pentru inchirierea de
proprietati imobiliare, servicii financiare privind
proprietatile imobiliare, servicii de consultanta
privind proprietatile imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, inchiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, stabilirea finanţării
pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────
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(210) M 2022 01995
(151) 21/03/2022
(732) PREMIER IMOBILIARE ZONA DE

SUD SRL, BD. METALURGIEI,
NR. 468-472, BLOC C6, ET. 4,
AP. 29, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, lucrări de birou, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, marketing imobiliar, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, servicii de
publicitate, publicitate online.
36. Servicii imobiliare, brokeraj cu garanții reale
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, consultanță financiară imobiliară,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților

imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării
sau închirierii de imobile, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături,
intermediere de contracte pentru arendarea
și închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații industriale, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
încheiere de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,

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

Arghezi Park Residence

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, 
COMPLEXVIVANDO, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,040171, ROMANIA
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servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de tip garanții
(escrow) pentru bunuri imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
evaluarea financiară a proprietății personale și
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru bunurile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), investiții de
capital în proprietăți imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), administrare de proprietăți imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, investiții imobiliare, agenții

imobiliare, afaceri imobiliare, agențiile imobiliare,
evaluări imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, finanțarea creditelor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, acordare de credite imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare.
37. Construcție de proprietăți rezidențiale,
construirea de zone rezidențiale, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcţie de clădiri de apartamente, servicii
de consultanță privind reparațiile la clădiri,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, evaluarea proprietăților imobiliare.

───────

(540)

TANDEM

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

39. Livrare de alimente, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, livrare de
vinuri.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante fast-food.

(210) M 2022 01996
(151) 21/03/2022
(732) ARDAPHI SRL, 

STR. PRELUNGIREA 
COLENTINA,NR.10, 
CAMERA 1, JUD. ILFOV, 
MOGOŞOAIA, ILFOV, 
ROMANIA

───────
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(210) M 2022 01997
(151) 21/03/2022
(732) MASTER H SRL, STR. IZLAZULUI,

(540)

WINE&FRIENDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.04.16; 05.07.10

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

───────

(540)

Daily
(591) Culori revendicate:albastru

(HEX#003349)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice

NR. 12, AP. 10, JUD. CLUJ, 
CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210) M 2022 01999
(151) 21/03/2022
(732) CARETTA SRL, 

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE, NR. 5, 
BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, 
CAM. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,700730, 
IAȘI, ROMANIA

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

STR. ŞOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI, 
DN 28, PARTER,CAMERA 1, 
JUD. IAŞI, IAȘI,ROMANIA
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pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare

metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

229

cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de

fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
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cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

231

condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ

online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu

învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu

amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 02000
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, STR. CALEA PLEVNEI,
NR. 159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA A,
ET. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ada Asistentul tău virtual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02001
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, STR. CALEA PLEVNEI,
NR. 159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA A,
ET. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ada Asistentul tău virtual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2022 02002
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

ada Asistentul tău virtual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02003
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA ASISTENTUL
TAU VIRTUAL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

(210) M 2022 02004
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA Asistentul tau virtual

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02005
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA ASISTENTUL
VIRTUAL BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(591) Culori  revendicate:  albastru  (Pantone
2955)

36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2022 02006
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA Asistentul virtual BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02007
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

Ada Asistentul virtual BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

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

(540)

Ajutăm România SĂ AUDĂ

(531) Clasificare Viena:
02.09.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.22;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

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

10. Dispozitive pentru protecția auzului,
audiometre, proteze auditive, proteze auditive
digitale, proteze auditive electronice, dispozitive
pentru proteze auditive, aparate utilizate pentru
depistarea tulburărilor de auz, instrumente
medicale folosite ca mijloace auxiliare
pentru auz, instrumente medicale folosite
pentru investigații audiologice, aparate pentru
ameliorarea manifestărilor specifice tulburărilor
de auz, aparate auditive pentru persoane
hipoacuzice, aparate de amplificare acustică
pentru persoane hipoacuzice, aparate pentru
tratarea surdității, aparate pentru utilizare în
tratarea tulburărilor de auz, aparate auditive
pentru persoane cu deficiențe de auz (proteze
auditive), dispozitive pentru protecția auzului fără
posibilitatea de reproducere sau transmitere a
sunetului.
35. Dezvoltare de campanii promoționale,
dezvoltare de campanii de informare referitoare
la tulburările de auz, dezvoltare de campanii
naționale pentru testare auz, servicii de

B-DUL REPUBLICII NR. 153, 
BL. 29C, AP. 1, JUD. PRAHOVA, 
PLOIEȘTI,PRAHOVA, ROMANIA

(210) M 2022 02008
(151) 21/03/2022
(732) LUGIA NEW SERV SRL, 

(591) Culori  revendicate:  albastru  închis,
albastru deschis, galben, roșu
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vânzare cu amănuntul și cu ridicată în
legătură cu dispozitive pentru protecția
auzului, audiometre, proteze auditive, proteze
auditive digitale, proteze auditive electronice,
dispozitive pentru proteze auditive, aparate
utilizate pentru depistarea tulburărilor de auz,
instrumente medicale folosite că mijloace
auxiliare pentru auz, instrumente medicale
folosite pentru investigații audiologice, aparate
pentru ameliorarea manifestărilor specifice
tulburărilor de auz, aparate auditive pentru
persoane hipoacuzice, aparate de amplificare
acustică pentru persoane hipoacuzice, aparate
pentru tratarea surdității, aparate pentru utilizare
în tratarea tulburărilor de auz, aparate auditive
pentru persoane cu deficiențe de auz (proteze
auditive), dispozitive pentru protecția auzului
fără posibilitatea de reproducere sau transmitere
a sunetului, pregătire de campanii publicitare,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, campanii de
marketing cu privire la teste de auz.
44. Teste de auz (servicii medicale), consultanță
cu privire la teste de auz, consultanță medicală
cu privire la pierderea auzului, servicii de
audiologie, servicii de testare auditivă, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament.

───────

(210) M 2022 02012
(151) 21/03/2022
(732) NORTH POINT DEVELOPMENT

(540)

NP NORTH POINT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de construcţii de clădiri, reparaţii,
servicii de instalaţii, furnizarea de informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, construcție de proprietăți
industriale, realizarea de construcții cu caracter
industrial, supervizarea şi conducerea lucrărilor
de construcţii, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale.

───────

S.R.L., STR. TRIFESTI NR.5A,
PARTER, BIROU 2, 
CAMERA3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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(210) M 2022 02013
(151) 21/03/2022
(732) AUTHENTIC TASTE SRL,

STR. SUB CETATE NR. 43C,
PARTER, AP. 4, JUDETUL CLUJ,
LOCALITATEA SAT FLOREȘTI ,
COMUNA FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

PAFFET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie proaspete, prăjituri,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri din iaurt
înghețate, prăjituri pe bază de înghețată,
fursecuri, torturi, torturi vegane, tiramisu,
baclava, ecleruri, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi cu îngheţată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, dulciuri,
dulciuri glazurate cu caramel, dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor, dulciuri fără conținut de
zahăr, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri din
ciocolată, dulciuri de casă, plăcinte dulci sau
sărate, produse de patiserie răcite, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pricomigdale (patiserie),
specialităţi de patiserie, foi de plăcintă, produse
de cofetărie și înghețate, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, glazuri
pentru prăjituri, zahăr cristalizat pentru decorat
prăjituri, fondante (cofetărie), trufe (produse
de cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
dulciuri (bomboane), tarte, biscuiți.
35. Servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produsele
de cofetărie, patiserie (cuprinse în clasa 30),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produsele de cofetărie, patiserie
(cuprinse în clasa 30), servicii de comerț cu
amănuntul şi cu ridicata legate de produsele
de cofetărie, patiserie (cuprinse în clasa 30),
regruparea în avantajul terţilor a produselor
de cofetărie, patisserie, cuprinse în clasa

30, (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, pagină web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la produsele de cofetărie, patiserie
(cuprinse în clasa 30), servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
marketing, promovare şi publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru produsele de cofetărie, patiserie
(cuprinse în clasa 30).
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
oferite de cofetărie, patiserie, gelaterie,
bombonerie, decorarea de torturi, servicii oferite
de laborator propriu pentru produse de cofetărie
şi patiserie (alimentaţie publică).

───────

(540)

GOSPODĂRIA 9

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:Verde, Galben,
Portocaliu, Alb, Negru

(210) M 2022 02014
(151) 31/03/2022
(732) TREK TOR SELL SRL, 

STR. GEORGE COSBUC, 
NR. 48,JUDETUL ARAD, 
ARAD, ARAD,ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. ALEKSANDRSERGHEEVICI 
PUSKIN, NR. 8,SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte
de artă din metale comune, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
feronerie, piulițe, cuie, buloane și brățări
metalice, încuietori și chei metalice, materiale
de sudură, cabluri, fire și lanțuri, din metal,
indicatoare și panouri de informare și publicitare,
din metal, scări și schele metalice, cutii
de valori și seifuri, din metal, articole de
ambalat, de învelit și de balotat, din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, accesorii
din metal pentru tâmplărie, accesorii din metal
pentru șine de dulapuri de haine, agățătoare
metalice de oglinzi, agățătoare metalice pentru
tablouri, alice (din plumb) pentru sablare,
ancore, apărătoare metalice, arcuri ca articole
de fierărie pentru tapițerie, arcuri metalice,
baghete metalice pentru muchii, balamale din
metal acționate prin arc, borduri metalice,
bobine metalice, bile pentru rulmenți, balize
din metal, balamale metalice, bucșe metalice
(altele decât piese pentru mașini), bride metalice,
cârlige (fierărie), capace din metal, butoni din
metal pentru sertare, capace confecționate din
metal, căciuli de ventilație din metal pentru
coșuri de fum, clanțe metalice, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), clopote,
crampoane metalice, dispozitive metalice de
prindere cu bile, distanțiere metalice, feronerie
pentru dulapuri, garnituri (metalice), garnituri
metalice pentru mobilă, glisoare metalice pentru
mobilă, inele metalice, încuietori și chei metalice,
jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
metalice, acoperișuri metalice, balustrade din
metal, benzi metalice pentru plinte, foi de oțel
pentru construcții, feronerie din metal pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
(metal -), dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), panouri metalice despărțitoare
pentru cameră (altele decât mobilierul), rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
console din metal pentru mobilă, cadre metalice,
uși batante din metal pentru câini/pisici.
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte de

urgență și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, pompe,
compresoare și suflante, roboți industriali, curent
(generatoare de -), electricitate (generatoare
de -), roboți de uz industrial, roboți folosiți
în industrie, mașini de construcție, mașini și
aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, mori și mașini de
râșnit, mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat, mașini
și dispozitive de lipit și sudură, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini de
filtrat, separatoare și centrifuge, mașini pentru
placare, injectoare pentru motoare, motoare
de mașini, rulmenți pentru motoare, roți și
șenile pentru mașini, pompe de apă, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior., ciocane
rotopercutoare electrice, ferăstraie (maşini),
suflante pentru comprimarea, evacuarea și
transportul gazelor, supape pentru evacuarea
gazelor de ardere (piese pentru mașini), chiulase
de motor, robinete pentru mașini, mașini de
tocat carne, mașini de tocat furaje, tocătoare
de lemn (mașini), tocătoare de hârtie (mașini),
tobe de eșapament pentru motoare, motocoase
electrice, monturi pentru rulmenți, carcase
de rulmenți, rulmenți cu ace, rulmenți cu
bile, inserții pentru rulmenți, vibratoare de
beton, mașini de șlefuit, polizoare (mașini),
perii disc cu sârmă pentru polizoare electrice,
discuri abrazive pentru polizoare mecanice,
discuri cu lamele pentru polizoare electrice,
rindele electrice, freze, macarale, sfredele
pentru macarale, mașini de găurit și sfredele,
mecanisme de tăiat (mașini), mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, mașini de lipit,
pistoale de lipit electrice, mașini electrice de
tăiat iarba, mașini de tuns iarba, aparate
de tuns iarba pentru grădină, motoprășitoare
(mașini), atomizoare sub formă de piese pentru
mașinile de stropit culturile agricole, suflante
industriale, suflante de aer, pompe, compresoare
și suflante, aspiratoare, saci pentru aspiratoare,
perii pentru aspiratoare, incubatoare pentru ouă,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, compresoare, lagăre (componente ale
maşinilor), variatoare de viteză pentru mașini,
variatoare de cuplu hidraulice (organe de mașină
nedestinate vehiculelor terestre), pompe de aer,
mașini de curățare prin aspirare (aspiratoare),
mașini de aspirare pentru curățarea de impurități,
mașini de sudură, lămpi de sudură, mașini de
sudură cu arc electric, mixere electrice de uz
casnic, imprimante 3d, stilou de imprimare în
3d, pompe pentru acvarii, pompe de aerare
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pentru acvarii, mașini de tăiat pâine, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, pompe centrifuge,
aparate de curățat cu aburi, mașini și aparate
electrice de curățat, mașini de tăiat, mandrine
pentru burghie electrice, burghie pneumatice,
burghie pentru bormașină, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, mașini
electrice de găurit fără fir, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, mașini de
spălat cu presiune, mașini de călcat, scule
manuale acționate în alt mod decât manual,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, mașini de etichetat, mașini
de tocat carne (mașini electrice), curățitoare
electrice cu înaltă presiune, mașini de lustruit,
mașini de nituit, laminoare, șurubelnițe electrice,
mașină de laminat automată (laminatoare),
mașini electrice de tuns, dispozitive de tuns
(acționate electric) pentru animale, foarfeci
electrice, lămpi de lipit, echipament de lipit și
sudură, vinciuri, mașini de spălat, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare pentru curățarea
umedă, ventilatoare electrice pentru aspiratoare,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor, filtre
de praf pentru aspiratoare, duze de aspirație
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare de
praf, supape aspiratoare pentru compresoare
de aer, torțe de sudură, aparate de sudură cu
plasmă, dispozitive de sudură cu laser, aparate
de sudură prin difuzie, aparate electrice de
sudură, alternatoare electrice pentru vehicule
terestre, amortizoare de zgomot ca piese pentru
sisteme de evacuare pentru vehicule, mașini
automate pentru ambalat alimente, instalații
pentru spălarea automată a vehiculelor, filtre
de aer pentru motoarele automobilelor, pistoale
automate robotizate de pulverizare pentru vopsit,
ciocane de lipit electrice, ciocane electrice,
aparate de lustruit pantofii, electrice, râșnițe
de cafea electrice, aparate electrice pentru
spălat, aspiratoare fără cablu, degresoare
(electrice), mașini și aparate electrice pentru
ceruit, aspiratoare verticale, dispozitive electrice
de lustruit încălțăminte, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune pentru
curățare, mașini combinate de spălare și periere,
mașini cu abraziune pentru curățare, mașini de
călcat și prese de rufe, mașini de spălat covoare,
mașini de spălat vase, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mături electrice, mopuri
electrice cu aburi, mașini de pulverizat, mașini
electrice de cusut, curăţitoare electrice pentru
ţevi.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și

animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte pentru ridicat (cricuri), unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru ridicat (cricuri), unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, instrumente
pentru menținerea focului, acţionate manual,
ciocane, ciocane de lemn și baroase (unelte
de mână), instrumente de fixare și îmbinare,
acţionate manual, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.,
lame de ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie,
rindele, freze (scule), mașini de tăiat, diamant
de tăiat sticlă, atomizoare acționate manual,
de uz industrial sau comercial, răngi, raclete
pentru pardoseli și ferestre, pompe de gresat,
punctatoare de centrare (portabile), pistoale de
călăfătuire, sule, tije pentru cabluri, unelte de
lustruit, scule rotative (unelte acționate manual),
șerpi pentru desfundat țevi, acționați manual,
unelte, acționate manual, pentru repararea
vehiculelor, unelte de mână pentru nivelarea
cimentului, cazmale, coase acționate manual,
dispozitive de tăiat garduri vii (unelte acționate
manual), foarfece de grădină, greble, furci de
fân, furci agricole (unelte manuale), furci de
grădină, grape acționate manual, instrumente de
defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
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hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aplicații software descarcabile, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), calculatoare și hardware
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, rețele de calculatoare și
echipament pentru comunicarea datelor, alarme
și echipamente de avertizare, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, cabluri și
fire, circuite electrice și circuite imprimate,
antene, dispozitive audio-vizuale și fotografice,
componente și piese de calculator, instalații de
cabluri electrice, panouri luminoase electrice,
panouri de bord electrice, panouri de comandă
(electrice), mufe pentru cabluri electrice,
receptoare electrice, prize, fișe și alte dispozitive
de cuplare (conexiuni electrice), siguranțe
electrice, tablouri de contacte electrice, surse
electrice de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), suporturi pentru
fire electrice, suporturi pentru bobine electrice,
tablouri de control electrice, transformatoare
reductoare electrice, transformatoare electrice,
comutatoare de branșament, borne
de branșament, panouri solare, indus
(electricitate), borne (electricitate), comutatoare
(electricitate), limitatoare (electricitate), conducte
(electricitate), conductoare de electricitate,
sârme de bobinaj (electricitate), pupitre de
distribuție (electricitate), tablouri de comandă
(electricitate), conexiuni de cablu (electricitate),
fișe de conectare (electricitate), tablouri de
distribuție (electricitate), celule solare pentru
generarea de electricitate, indicatoare de
pierderi de electricitate, transformatoare de
rețea de alimentare cu electricitate, materiale
pentru rețeaua de electricitate (fire, cabluri),
surse de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, aparate pentru măsurarea,
monitorizarea și analiza consumului de
electricitate, dispozitive pentru controlul energiei,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor
şi a rănilor, mănuşi de protecţie împotriva
accidentelor, măşti de protecţie, plase de
siguranţă, protecţia capului, protecţia ochilor,
blocuri de alimentare cu energie electrică, bănci
de încărcare, garduri electrificate, baterii.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,

aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații nucleare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, filtre
de aer electrostatice, filtre electrice pentru
aparate de climatizare, filtre de apă, de uz
industrial, filtre pentru curățarea aerului, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru aparate de
aer condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, instalații
agricole pentru irigare, aparate de distribuire a
apei, aparate de dezinfectare, servicii de băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), echipament
pentru sterilizare, dezinfectare și decontaminare,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații, lanterne.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule, respectiv: pompe
de aer (accesorii pentru vehicule), airbag-uri
(dispozitive de siguranþã pentru automobile),
lanþuri antiderapante, dispozitive antifurt
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, anvelope de vehicule, osii pentru
vehicule, clipsuri pentru capota vehiculelor,
caroserii de vehicule, garnituri de frânã
pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acționare pentru
vehiculele terestre, motoare de acționare pentru
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vehiculele terestre, motoare de acționare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roți de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acționare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ștergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roțile vehiculului, capace pentru
butucul roții, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletã, șei de
motocicletã, lanțuri de motocicletã, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coșuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru șeile motocicletelor, centuri de
siguranþã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, atașe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervã, spițe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acþionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanțuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
șenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roțile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, roți de vehicul, bare de protecþie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manșe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, atelaje pentru tractoare,
remorci pentru tractoare, cricuri de bicicletã,
lanțuri de bicicletã, ghidoane de bicicletã,
frâne de bicicletã, apãrãtoare de noroi pentru
bicicletã, manivele de bicicletã, motoare de
bicicletã, pedale de bicicletã, roți de bicicletã,

șei de bicicletã, cadre de bicicletã, sonerii
de bicicletã, remorci pentru bicicletã, garnituri
de frânã pentru vehicule, saboți de frânã
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, segmenți
de frânã pentru vehicule, plãcuþe de frânã
pentru autovehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, brichete pentru automobile, huse
pentru volanul vehiculului, saci de iarnã adaptaþi
pentru cãrucioare/saci de iarnã adaptați pentru
cãrucioarele de copii, angrenaje pentru biciclete,
jante, osii și arbori cardanici pentru autovehicule,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri și
șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână pentru
vehicule, piese de caroserie pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frânã pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergãtoare de faruri, capote
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pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și

siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri
de osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de
suspensie pentru autovehicule, brichete pentru
automobile, cabine pentru vehicule, seturi
de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor, trotinete
electrice.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, materiale
pentru umplere și capitonare, sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
plase, vele, copertine, acoperitoare de genul
prelatelor, paravane pentru protecția împotriva
vântului, parasoluri (exterior), din materiale
textile, materiale textile pentru acoperire și
protecție, învelișuri impermeabile (prelate),
pânză impermeabilă, canava pentru înfășurat
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plante, acoperire din plastic destinată utilizării ca
protecție împotriva stropirii, folii de hârtie pentru
protecția împotriva stropirii, jaluzele exterioare
din materiale textile, legături, nemetalice,
pânze de protecție împotriva prafului, pânză
groasă pentru înfășurat plante, plase, sacoșe
și saci pentru împachetare, depozitare și
transport, benzi elastice pentru legat, chingi
de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din material textil pentru încărcături,
curele de blocare nemetalice, cuplaje sau
legături nemetalice, curele nemetalice pentru
încărcare, hamace, cabluri nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, legături nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, cabluri
nemetalice, cordaje, cordoane elastice, velatură,
șnururi, corzi pentru alpinism, corzi pentru
corturi, dispozitive pentru fixarea bagajelor din
vehicule, dispozitive sub formă de sfoară elastică
pentru susținerea bunurilor pe vehicule, cabluri
de remorcare pentru vehicule, țesături pentru
umbrare și pavilioane.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, intermedierea
de contacte comerciale și economice pentru
terţi, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de terasament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
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chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole de

îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse textile și înlocuitori, 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 în legătură cu ațe și fire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ațe
și fire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fibre textile brute și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fibre
textile brute și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, articole
de bucătărie și recipiente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ervicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale și
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut media, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu conținut
media, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu aplicații software, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aplicații software,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de fierărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate și articole sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
și materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili și materiale
pentru iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lubrifianți și unsori industriale,
ceară și lichide, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lubrifianți și unsori industriale, ceară
și lichide, ervicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu substanțe, produse
și preparate chimice și elemente naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, erbicide, pesticide,
preparate și articole medicinale și veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, detergenți pentru uz
industrial, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, plante, ciuperci, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, gazon natural, flori, semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, copaci
și produse forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
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vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru agricultură și terasament,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini de pulverizat, roboți industriali,
scule electrice de grădinărit, echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu vehicule terestre și mijloace de
transport, părți și accesorii pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, frânghii și sfori, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, marchize,
prelate, plase umbrire, corturi și acoperitoare
neadaptate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, becuri, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, pompe, compresoare și
suflante, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini și aparate
pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare
a suprafețelor, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
și piese de mașini, precum și comenzi
pentru operarea mașinilor și a motoarelor,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,

generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
instrumente de fixare și îmbinare, unelte pentru
ridicat (cricuri).

───────

(210) M 2022 02015
(151) 21/03/2022
(732) FARMACIA LOREDANA SRL,

STR. SALCAMILOR NR. 83K,
CAM. 3, JUDETUL BRASOV,
TARLUNGENI, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FARMACIA ROETIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.15

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

35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
44. Servicii farmaceutice, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, consultanță și
servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben,
verde, rosu
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(540)

Dolissima bistrot gourmet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, aperitive (tartine),
budinci, dulciuri înghețate pe băț, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse
de cofetărie dulci aromate, specialități de
patiserie, sufleuri ca desert, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
șerbeturi, glazuri și umpluturi dulci, produse
tartinabile dulci (miere), produse de patiserie,
produse de cofetărie înghețate, pâine proaspătă,
pâine și chifle, sosuri pentru mâncare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de

organizare de banchete, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servire de băuturi
alcoolice, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering, servicii de catering hotelier, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spitale, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
caritate, și anume furnizarea de catering de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 02016
(151) 21/03/2022
(732) PASTAVERA S.R.L., 

STR. STEJERIȘULUI, NR. 17,
 JUD.BRAȘOV, BRASOV, 
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE, NR. 90, 
ET. 1,BIROU 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5,BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 02017
(151) 21/03/2022
(732) ASOCIAŢIA SOCIETATEA DE

(540)

EXISTĂ UN EROU ÎN
FIECARE DINTRE VOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.13; 02.09.01

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

9. (film de) desene animate, roboţi telefonici,
aparatură didactică audiovizuală, carcase
pentru telefoanele inteligente, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor / articole de îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,

descărcabile, aplicaţii software, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tablet, magneţi
decorativi, rame foto digitale, semne digitale,
asistenţi personali digitali (apd), tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice,
tag-uri de proximitate electronice ca aparate
de control de la distanţă, partituri muzicale
electronice, descărcabile, afişaje numerice
electronice, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, aparate şi echipamente
pentru salvarea vieţii, magneţi, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru
prevenirea accidentelor, veste de siguranţă
reflectorizante, lasere de salvare cu semnale
luminoase, pături de supravieţuire, emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, computer
game software, downloadable, articole pentru
acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, măşti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, încălţăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, lanţuri
pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, ochelari de
soare, calculatoare tip tabletă, materiale
didactice, roboţi de învăţare, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), seturi de
date, înregistrate sau descărcabile, softuri
descărcabile ca dispozitive medicale (samd).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de

SALVARE BUCUREŞTI, 
STR.PETRE ANTONESCU NR. 2,
BL. 25, SC. A, PARTER, AP. 1, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, 
JUDETUL IASI, IAŞI,700730, IAȘI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(HEX#F19002, #F6B461, #F8C27F,
#FBD7A8, #FBE3C4), negru (HEX
#000000), alb (HEX #FFFFFF)
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propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,

cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de
comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor
pentru terţi, 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 telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
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optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de consultanță în afaceri
pentru transformare digitală, servicii de
intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor de
profitabilitate a afacerilor, oferirea de informații
de tip carte de telefoane, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, servicii de generare de potențiali clienți,
administrare computerizată a înregistrărilor și
dosarelor medicale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea
de telefoane inteligente, închirierea aparatelor
fax, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea
de modemuri, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir
(wireless), servicii de geolocație (servicii de
telecomunicații), servicii de telecomunicații,

comunicarea cu terminale de computere și acces
internet.
41. Academii (educaţie), închirierea
echipamentelor audio, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, transfer de know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de reporteri de ştiri, servicii oferite de
şcoli, servicii oferite de grădiniţe, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole în scopuri de divertisment,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, organizarea şi
susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, servicii de biblioteci
multimedia (mediateci), transfer de cunoștințe
și know-how (training), servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,
cercetare în domeniul educațional, organizarea
de evenimente de divertisment, organizarea
și desfășurarea de evenimente sportive,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

256

desfășurarea de evenimente de divertisment,
producere de podcasturi, servicii de formare
cu privire la acordarea primului ajutor, servicii
educative în materie de acordare a primului
ajutor.
42. Dezvoltare, programare și implementare
de software şi site-uri web, studii clinice,
oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
servicii de protecţie împotriva viruşilor
de calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea
şi mentenanţa site-urilor web, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, efectuarea copiilor de siguranţă prin
trimiterea datelor în afara locaţiei, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, 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, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare medicală, design grafic
pentru materialele promoţionale, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, cercetare tehnologică, consultanţă
tehnologică, testarea materialelor, actualizarea

software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, scrierea de coduri, consultanță în
domeniul securității rețelelor de telecomunicații,
dezvoltarea de jocuri de calculator și jocuri
video, cultură de celule pentru scopuri de
cercetare științifică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor,
servicii de design de logo-uri.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, asistență medicală
de urgență, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, servicii de bănci
de sânge, chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, terapie
asistată cu animale, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, consiliere farmaceutică,
fizioterapie, terapie fizică, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti,
servicii de psiholog, servicii de baie publică
în scopuri igienice, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, terapie logopedică, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, asistenţă
veterinară, consiliere alimentară și nutrițională,
acupunctură, terapie cu ventuze, servicii de
îngrijire postnatală, închiriere de butelii și
recipiente conținând gaz de uz medical,
închiriere de generatoare de apă hidrogenată
pentru băi, servicii de medicină regenerativă.

───────
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(210) M 2022 02018
(151) 21/03/2022
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

(540)

TFS TeamWMS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.04.04; 26.15.09; 24.15.02

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

(210) M 2022 02019
(151) 21/03/2022
(732) VIDRIX SHOP SRL, BD. PIPERA,

(540)

VIDRIX

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

CONSULTING S.R.L., 
STR.TURNU MAGURELE 
NR. 270D, CORP C1/1, 
BIROU 3, ETAJ1, SECTOR 4, 
BUCURESTI,ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., 
ALEEAFETESTI NR.11, BL.F1, 
SC.C, AP.26,SECTOR 3, 
BUCURESTI, ROMANIA

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

───────

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

NR. 1/I, CONSTRUCTIA C2, 
ETAJ5, BIROUL NR. 11, 
COMPART. 40,JUDETUL ILFOV , 
VOLUNTARI,ILFOV, ROMANIA

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare (uleiuri esențiale), arome alimentare
preparate din uleiuri esențiale, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri
(uleiuri esențiale), esențe și uleiuri eterice,
esențe eterice, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de esențe, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă
de uleiuri esențiale, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, uleiuri aromatice, uleiuri de
aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri distilate
pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate pentru fabricarea
de preparate cosmetice, uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acțiunea căldurii, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, produse cosmetice, ceruri de masaj,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice pentru copii, produse cosmetice
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pentru vânzare sub formă de kit, produse
cosmetice și preparate cosmetice, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), loțiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă), lumânări de
masaj de uz cosmetic, apă parfumată pentru
lenjerie, ceară de parchet, ceară naturală
pentru podele, ceară pentru lustruit, ceară
pentru parchet, ceară preparată pentru lustruire,
ceruri de parchet și mobilă, coloranți pentru
toaletă, compoziții de curățare pentru toalete,
compoziții pentru curățarea geamurilor, cârpe
impregnate pentru lustruit, degresanți pentru
curățare, detartranți de uz casnic, detartranți
praf folosiți pentru mașina de spălat, detergent
pentru spălare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, detergenți,
decapanți pentru ceară de pardoseli (preparate
pentru curățare), produse de curățat, produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricație, detergenți pentru mașina
de spălat vase, detergenți pentru mașini de
spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă de
spumă, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de
uz medical, geluri de curățare pentru wc-uri,
geraniol pentru parfumare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, lichide de curățare pentru
literele mașinilor de scris, lichide degresante,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săpun de
uz casnic, săpun lichid pentru spălarea vaselor,
săpun pentru curățarea suprafețelor cu depuneri
de grăsime sau gudron, săpun praf, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șampon de
covoare, uleiuri de curățare, uleiuri naturale
de curățare, produse de curățare sub formă
de spray de uz casnic, preparate cosmetice
şi articole de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, parfumuri,
uleiuri esenţiale, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive., ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate pentru
îngrijirea animalelor, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
apă de javel, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,

lichid de spălare, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj, produse pentru
clătire, produse de curățare sub formă de spray
pentru materiale textile, produse de curățare
sub formă de spume, produse de curățare de
uz casnic, produse pentru decolorare, șervețele
umede impregnate cu un produs de curățat,
sodă caustică, substanțe parfumate din geraniol,
sprayuri parfumate pentru împrospătarea
țesăturii, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, adeziv pentru
extensii de păr, adezivi pentru uz cosmetic,
balsam pentru cuticule, balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, cosmetice care conțin
acid hialuronic, cosmetice care conțin cheratină,
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, preparate
pentru pedichiură, preparate igienice ca articole
de toaletă, preparate din aloe vera pentru
uz cosmetic, preparate emoliente (cosmetice),
piatră ponce, lac de uz cosmetic, henna
(vopsea cosmetică), gel de aloe vera de uz
cosmetic, dischete demachiante din vată, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, produse cosmetice organice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri pentru toaleta personală, unguente
de uz cosmetic, apă florală, uleiuri esențiale
de cedru, preparate pentru aromoterapie, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, produse de parfumerie, uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
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și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten

acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, decapanți,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme
de lustruit, detergenți alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
degresante de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, cosmetice, săpunuri,
săpun industrial, săpun detergent, înălbitor
pentru rufe, tablete pentru mașini de spălat vase,
spray-uri de curățare, spray-uri de degresare,
substanțe degresante, solvenți de degresare,
alții decât cei folosiți în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru lustruirea mobilei, solvenți
pentru îndepărtarea vopselelor, substanțe pentru
curățarea mochetelor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, produse pentru spălare,
șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, produse pentru îndepărtarea ruginii,
produse pentru îndepărtarea cerii, produse
pentru îndepărtarea vopselei, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele de
companie, produse pentru curățarea geamurilor
(de lustruire), produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, produse de spălat legume
și fructe, produse de lustruit pentru chitare,
produse de lustruit metalul, produse decolorante,
produse pentru curățarea litierelor, produse
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pentru curățarea și luciul frunzelor plantelor,
produse de curățare pentru vehicule, ceară de
carnauba pentru industria automobilelor, ceară
auto, detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
pentru lustruirea automobilelor, soluții de
ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
produse pentru lustruirea anvelopelor de
vehicule, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură, paste de dinți, geluri de baie și duș,
nu de uz medical, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, ojă de unghii.
4. Lubrifianți, produse pentru absorbția,
umezirea și compactarea pulberilor, combustibili
și materiale pentru iluminat, lumânări și fitile
pentru iluminat, lumânări / conice, lumânări
şi fitile pentru iluminat, lumânări pentru
pomul de crăciun, uleiuri pentru iluminat,
cărbune pentru narghilea, ceară industrială,
felinare (lumânări), parafină, ceară (materie
primă), lumânări parfumate, ceară de albine,
ceară de albine pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice, lumânări: și ceară
parfumată pentru utilizare în încălzitoarele
de ceară, uleiuri industriale şi unsori, ceară,
lubrifianţi, compoziţii pentru absorbţia, umezirea
şi legarea prafului, combustibili şi surse de
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru
combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de

lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, lumânări cu aromă de mosc,
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lumânări parfumate pentru aromaterapie, lumini
de crăciun (lumânări), lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru absorbirea fumului,
lumânări cu repelent pentru insecte, ceară de
carnauba, ceară de albine folosită la fabricarea
produselor cosmetice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, aparate
de iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații de
încălzire cu apă caldă, instalații pentru răcirea
apei, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
aparate pentru alimentarea cu apă potabilă,
aparate pentru captarea apei, boilere cu apă,
boilere cu gaz pentru încălzirea apei, camere
curate (instalații sanitare), cazane de fierbere
pentru spălatorii, cazane electrice, cazane pe
gaz pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,

filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului, bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, aliaje de argint, turmaline (pietre
semiprețioase), ornamente din sau placate
cu metale prețioase sau semiprețioase sau
pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din metal (metale prețioase),
obiecte de artă din metale prețioase, plăci
comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
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prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri, curele
de ceas, cronografe (ceasuri), cronografe, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), amulete
pentru inele de chei, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, lanțuri pentru chei, inele pentru chei,
portchei decorative, portchei din imitație de piele
cu inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri

pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tiparite),
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, hârtie, carton și produse
fabricate din aceste materiale, neincluse în
alte clase, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau
carton, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), degetare (rechizite de
birou), felicitări (tipărite), cartotecă, etichete din
hârtie sau carton, plastilină, suporturi pentru
pagini, agrafe pentru hârtie, ceară de sigilare,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, fanioane din hârtie,
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton*, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
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birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă, dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante dinhârtie, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor

alimentare, fişe de cartotecă (papetărie), tuşuri
de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tuşiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a
cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare a
cernelii pentru aparatele de copiat documente,
suporturi de calimară, călimări, clei de peşte
pentru papetărie sau de uz casnic, registre
(cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
ceară pentru mulaj, nu cea pentru uz
stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
cutii de acuarele utilizate în şcoală, tăvi de
pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, şevalete pentru pictori, tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
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recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, hârtii pentru pictură şi
caligrafie, prespapieruri, papier mâché (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
paşapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ştergerea stiloului, maşini
de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
mine de creion, suporturi pentru creioane,
creioane mecanice, ascuţitori de creioane,
electrice sau neelectrice, creioane, suporturi
pentru stilouri, stilouri (rechizite de birou),
cartele perforate pentru maşini de tricotat tip
jacquard, publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic
pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre
poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, partituri muzicale tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role pentru
maşinile de scris, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, maşini de
sigilare pentru birou, compuşi de sigilare pentru
papetărie, sigilii cu pecete, sigilii (ştampile),
benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, şabloane pentru croitorie, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, folie de argint,
condeie de ardezie, cărţi de cântece, bobine
pentru panglicile de cerneală, spray-uri cretă,
linii pentru desen, echere pentru desen, tuşiere
pentru ştampile, suporturi pentru ştampile,
ştampile (sigilii), suporturi pentru stilouri şi
creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie
sau de uz casnic, papetărie, steatită (creta
croitorului), litere din oţel, stilouri din oţel, cutii
de matriţe, plăci de matriţe, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle t (teuri)
pentru desen, garnituri de masă din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii

pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, blocnotesuri, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton), căptușeli pentru
sertare confecționate din hârtie parfumată,
căptușeli parfumate pentru sertare, tuburi din
carton, sigle de firme din hârtie, role de hârtie
pentru mașini de calcul, suluri de hârtie pentru
imprimante, indigo, pungi de ambalat din hârtie,
rezerve de hârtie, întărituri din carton pentru
legarea cărților, hârtie și carton industriale, hârtie
adezivă, aplicatoare de vopsea sub formă de
bureți, aplicații din hârtie, batoane de cerneală,
carduri cu mostre de culori, cărți de desenat sau
de scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)
pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
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piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, modelare
(materiale pentru -), matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri
pe pânze, funde din hârtie, echere, dreptare,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri, umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi, pungi pentru
cadouri, pungi și saci de hârtie, recipiente din
carton, recipiente din carton ondulat, recipiente
de transport din carton, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plicuri de
hârtie pentru împachetare, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, cutii pentru depozitarea revistelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, cutii
pentru cadouri, cutii din fibră de lemn, cutii
din hârtie, cutii din carton pentru ambalat,
cutii din carton, căptușeli de hârtie, cornete
(de hârtie), cartoane de ouă, cârpe de șters
din hârtie, cartonașe cu nume pentru mese,
bavete cu mâneci, din hârtie, bavete din
hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă

de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
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seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de

cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, ustensile și recipiente de uz casnic
și de bucătărie (care nu sunt confecționate
din metale prețioase sau placate), perii (cu
excepţia pensulelor), material pentru curățare,
lână metalică, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei folosite în construcții,
articole din sticlă, porțelan și faianță, neincluse
în alte clase, echipamente și ustensile de
curățare manuale, inclusiv tampoane de vată
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de oțel amestecate cu săpun pentru curățare.,
dispozitive acționate manual pentru umflarea
ouălor, articole decorative, inclusiv decorațiuni
de masă, pentru festivități sezoniere, zile de
naștere sau altele asemenea, în măsura în care
se încadrează în clasa 21., dispozitive auxiliare
pentru aplicarea de culori pe ouă sub formă de
suporturi pentru ouă, recipient pentru vopsire,
în special pentru textile și ouă, ustensile şi
recipiente de uz casnic sau de bucătărie, vase
de gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţit elor şi lingurilor, piepteni şi
bureţi, perii, cu excepţia pensulelor, materiale
pentru
perii, articole de curăţare, sticlă neprelu crată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut., material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimel,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudră cosmetică compactă,
pulverizatoare de parfum, pulverizatoare de
uz casnic, spatule cosmetice, rafturi pentru
cosmetice, rafturi pentru geluri de duș, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru

loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, savoniere, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
sprâncene (periuțe pentru -), sticle goale
pentru pulverizare, suporturi pentru cosmetice,
truse de toaletă, truse de toaletă cu conținut,
perii cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, aspersoare, boluri pentru flori, coșuri
de flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților, colivii
pentru păsări, boluri pentru peștișori, litiere
pentru animale de companie, aparate de curățat
scame, electrice sau neelectrice, coșuri de
rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru întins
rufele, mese de călcat, încălțătoare, suporturi
de uscat haine, suporturi pentru fiare de
călcat, articole de sticlărie, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, porțelanuri, lucrări de
artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, aparat de masaj
pentru pielea capului, bazine (recipiente), boluri
pentru bărbierit, cuve pentru clătit, chiuvete,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
olițe pentru copii, inele și bare pentru suportul
prosoapelor, piepteni electrici, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi de pahare pentru baie, aparat
pentru parfumarea aerului, cutii pentru monezi
(pușculițe), pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri de
sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire
pentru păsări, iesle de hrănire metalice pentru
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(540)

income magazine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la o emisiune de
televiziune, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la o emisiune de radio, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
cursuri educative sau de instruire, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
conferințe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la evenimente educative
sau de divertisment, softuri educaționale,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software

(210) M 2022 02020
(151) 21/03/2022
(732) ANTENA 3 S.A., 

B-DUL DIMITRIE POMPEIU 
NR. 9-9A, IRIDEBUSINESS PARK, 
CLADIREA 14,PARTER, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  albastru  inchis,
albastru deschis, galben, auriu

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI, NR.43-45, 
PAVILIONULADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCURESTI,ROMANIA

bovine, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, iesle pentru bovine,
jgheaburi metalice pentru bovine, jgheaburi de
apă pentru bovine, troace pentru ovine, litiere
pentru pisici, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, duze pentru furtunuri de apă,
terarii de apartament (pentru animale), sticle
pentru apă, bazine de apă (pentru pești vii),
perii pentru animale de companie, borcane cu
gustări pentru animale de companie, recipiente
de uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de produse de
băut animalelor de companie, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, capete de
stropitori, duze de furtun pentru stropit, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, bureți abrazivi,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți metalici, bureți
pentru bucătărie, capete de mop, cârpe pentru
curățare, cârpă pentru ochelari, distribuitoare
de săpun, fărașe, dispozitive non-electrice
de curățat covoare, găleți de plastic, lavete
de spălat vase, instrumente abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), instrumente cu
ventuze pentru desfundarea țevilor, instrumente
de spălat geamuri (pentru uz casnic), mănuși
de curățenie din țesături, litiere pentru animale,
mături, mănuși de menaj, material pentru perii,
material pentru curățare, pămătufuri de praf,
mopuri, perii, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de uz
casnic.
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de calculator descărcabile pentru rețele
sociale, publicații electronice descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, materiale
educative descărcabile, fotografii digitale
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere audio
descărcabile, cărți electronice descărcabile,
serii de cărți descărcabile, podcast-uri
descărcabile, ziare electronice descărcabile,
reviste electronice descărcabile, înregistrări
video descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
anunțuri publicitare descărcabile.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei), materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire.
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, ori pe site-uri web, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe și anunțuri publicitare, pregătire și
plasare online de anunțuri publicitare pentru
terți, publicare de materiale publicitare online,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și

publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea de
târguri în scop publicitar sau comercial, servicii
de telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea de video la cerere (video-on-
demand), transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (webcam).
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de
radio, producția de emisiuni de televiziune,
producția de talk-show-uri de televiziune și/
sau de radio, organizarea de dezbateri
televizate, organizarea de dezbateri la radio,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
servicii de instruire prin intermediul emisiunilor
de radio sau de televiziune, furnizare de
servicii de divertisment și educație prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul
radioului, organizarea de concursuri televizate,
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organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune care conține
informații despre afaceri, idei de afaceri, interviuri
cu oameni de afaceri și economiști, informații
despre procesele economice, semnificaţiile şi
consecinţele acestora, producție de efecte
speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea
de scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru studiouri de
televiziune, furnizarea de filme şi programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere video la cerere (video-on-
demand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la televiziune
sau radio, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la știință,
tehnologie, educație, instruire, artă, sport,
divertisment, afaceri, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi

susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), organizare de activități
educative pentru tabere, organizare de activități
culturale pentru tabere, organizare de activități
de divertisment pentru tabere, organizarea de
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii
educative, furnizarea de instruire, transfer de
know-how (instruire), organizarea de cursuri,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare
publicului în scop cultural sau educațional,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
rezervarea locurilor pentru spectacole, teatru
radiofonic, producţii de teatru, organizarea de
spectacole live, organizarea de cursuri prin
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de împrumut de cărți și materiale educative
efectuate prin intermediul unei biblioteci,
inclusiv prin intermediul unei biblioteci online,
servicii de bibliotecă mobilă, instruire practică
(demonstraţii), producţia de spectacole, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
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intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, emisiuni de televiziune
și de radio înregistrate, servicii de biblioteci
multimedia (mediateci).

───────

(540)

crocant

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 03.11.25

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

───────

(210) M 2022 02028
(151) 22/03/2022
(732) TOWERS INTERNATIONAL

(540)

S SPATIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.12

(210) M 2022 02023
(151) 22/03/2022
(732) RERUM FOOD SRL, 

STR. CARARUIA, NR.33-35, 
PARTER,CAMERA 1, SC.B, AP.92,
SECTOR4, BUCURESTI, 
ROMANIA

PROPERTY S.R.L., 
PIAȚA PRESEILIBERE NR. 3-5, 
CLĂDIREA CITY GATE, 
TURNUL NORD,PARTER, 
INTRAREA B, SECTOR1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., 
SPLAIULINDEPENDENȚEI NR. 3, 
BL.17, SC.1,ET.3, AP. 7, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,041256, ROMANIA

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

clase:
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurante fast-
food, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea de
locuri la restaurante.

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, asistentă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliara, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, servicii privind afaceri
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imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, management financiar.
37. Servicii de construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalații și
reparații, consultanta în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții).

───────

(210) M 2022 02029
(151) 22/03/2022
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI,

NR 6, JUDEȚ SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

(540)

NATUROS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.13; 02.01.23;
24.13.17; 29.01.01; 29.01.08

clase:
29. Amestecuri de snack-uri constând din fructe
deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază de

fructe uscate, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, chips-uri de
cartofi, gustări (snack foods) pe bază de fructe,
legume, brânză, carne, nuci, nuci preparate,
seminţe comestibile, gustari din cartofi fabricate
prin procedee de extrudare si peletizare si
prin alte procedee de productie, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, conserve de
carne, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături.
30. Orez expandat, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri
crocante, biluțe de brânză (snackuri), snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, produse snacks preparate pe bază
de porumb, snack-uri preparate din făină de
cartofi, pufuleți de brânză, batoane de cereale
și batoane energizante, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, gustări din tortilla,
gustări din porumb, sosuri pentru gustări, gustări
extrudate care conțin porumb, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de orez, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări tip
prăjitură din orez, gustări pe bază de cereale,
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări pe bază de müsli, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, gustări sărate
gata de mâncat, preparate din griș de porumb
format prin extruziune, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), gustări din
tapiocă, manioca, orez, porumb, grâu sau alte
cereale produse prin procedee de extrudare sau
peletizare pentru gustări, biscuiti sarati si covrigi
sarati, batoane de musli constând predominant
din nuci, fructe uscate, grăunţe de cereale
prelucrate.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, 
SECTOR4, BUCURESȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a următoarelor produse: amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază de
brânză, gustări pe bază de fructe uscate, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi, gustări
(snack foods) pe bază de fructe, legume, brânză,
carne, nuci, nuci preparate, seminţe comestibile,
gustari din cartofi fabricate prin procedee de
extrudare si peletizare si prin alte procedee
de productie, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, conserve de carne, conserve de
fructe, conserve de legume, conserve și
murături, orez expandat, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
snacks-uri crocante, biluțe de brânză (snackuri),
snacksuri din grâu extrudat, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, produse snacks preparate
pe bază de porumb, snack-uri preparate din
făină de cartofi, pufuleți de brânză, batoane de
cereale și batoane energizante, cereale, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, gustări din
tortilla, gustări din porumb, sosuri pentru gustări,
gustări extrudate care conțin porumb, gustări
rapide preparate cu grâu, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de orez, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări tip prăjitură din orez, gustări pe bază
de cereale, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări pe bază de müsli, gustări
alimentare din porumb sub formă de inele,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
gustări din tapiocă, manioca, orez, porumb,
grâu sau alte cereale produse prin procedee de
extrudare sau peletizare pentru gustări, biscuiti
sarati si covrigi sarati, batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe de

cereale prelucrate, pentru a permite clientilor sa
le vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(540)

SELECT IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 29.01.02;
29.01.07

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

Str. MITROPOLIT VARLAM, 
NR 8, C1-COMPLEX 
COMERCIAL, ET.1,JUDEȚ 
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(210) M 2022 02030
(151) 22/03/2022
(732) REGROUP IMOB SRL, 

(591) Culori revendicate: galben, maro , ocru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Piatra Decorativa Basel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Piatra artificiala.

───────

(540)

AQUA BoX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(540)

DOREL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, digestive
(lichioruri şi spirtoase)
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri și alte articole pentru fumători gata
de utilizare, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, chibrituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru înlocuitori de
tutun, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru tutun, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, capete de
țigarete, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, cartuşe înlocuibile pentru țigări
electronice, cartușe pentru țigări electronice,
capete pentru portțigarete, cartomizoare pentru
țigări electronice, cutii cu umiditate constantă
pentru trabucuri, cutii pentru țigări electronice,
cutii pentru trabucuri, filtre pentru țigarete, huse
pentru țigări electronice, lichid pentru țigări
electronice (lichid electronic) compus din arome
sub formă lichidă pentru reumplerea cartușelor
de țigări electronice, narghilele, narghilele
electronice, pietre pentru brichete pentru
fumători, pipe, pipe electronice, portțigarete din
metale neprețioase, produse din tutun, produse
pentru curățarea țigărilor electronice, recipiente
și umidificatori pentru tutun, dispozitive de
buzunar pentru rularea țigaretelor, foițe pentru
țigarete, scrumiere, seturi pentru fumători de
țigări electronice, soluții lichide pentru utilizare

SOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI 70B,
JUDEȚ ILFOV, CIOLPANI, 077050,
ILFOV, ROMANIA

(210) M 2022 02031
(151) 22/03/2022
(732) SC STONE DECO STYLE, 

STR. AVRAM IANCU, NR. 
506-508,CORP A, ET. 3, 
JUD. CLUJ,FLOREŞTI, 
CLUJ, ROMANIA

(210) M 2022 02034
(151) 22/03/2022
(732) SALAD BOX BRAND SA, 

STR. BĂNEASA ANCUȚA, 
NR. 1,SECTORUL 2, 
BUCURESTI,ROMANIA

(210) M 2022 02035
(151) 22/03/2022
(732) GEORGE IVĂNESCU, 
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în țigări electronice, soluții de nicotină lichidă
pentru utilizare în țigări electronice, suporturi
pentru țigarete electronice, suport pentru țigări
de foi, suporturi pentru chibrituri, tabachere
pentru țigarete, țigarete, capete de țigarete,
țigarete electronice, filtre pentru țigarete, țigarete
conținând înlocuitori de tutun, țigări de foi,
tocuri de brichetă, trabucuri electronice, tutun
vrac, de rulat și de pipă, umidificatoare de
trabuc, vaporizatoare pentru țigarete fără fum,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, articole
din metale prețioase pentru fumători, articole
pentru fumători, nu din metale prețioase, brichete
din metale prețioase, brichete, nu din metale
prețioase.

───────

(210) M 2022 02036
(151) 22/03/2022
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CORA CHOCO PLAISIR
creații artizanale cu
ciocolată belgiană

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.19; 05.07.01;
05.07.02; 29.01.12

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

30. Trufe de ciocolată, dulciuri din ciocolată,
ciocolată, praline de ciocolată, fructe trase în
ciocolată, fructe confiate trase în ciocolată,
batoane de ciocolată, ciocolată sub formă de
praline, bomboane de ciocolată cu umplutură,
cupe din ciocolată.

───────

(540)

BioFructa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 05.05.20;
05.05.21

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, gemuri, compoturi, paste
de fructe, dulcețuri, gemuri din fructe, migdale,
măcinate, piure de mere, aranjamente din fructe
procesate, fructe de pădure, conservate, nuci
giasate, nucă de cocos, deshidratată, compot
de merișoare, fructe cristalizate/ fructe glazurate,
curmale, nuci condimentate, legume uscate prin
înghețare/ legume liofilizate, fructe, conservate,
fructe, înăbușite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, salate de fructe, coajă de fructe, chipsuri
din fructe, fructe conservate în alcool, gustări
pe bază de fructe, fructe congelate, fructe,
la conservă, gem de ghimbir, gemuri, jeleuri

SOS. DUDESTI-PANTELIMON, 
NR.73-75, SECTOR 3, 
BUCURESTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
auriu

B-DUL METALURGIEI NR. 136, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, 041837, 
ROMANIA

(210) M 2022 02037
(151) 22/03/2022
(732) SC NEGRO 2000 SRL, 

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, ROMANIA
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alimentare, alune, preparate, linte, conservată,
marmeladă, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, ciuperci, conservate, nuci,
preparate, mazăre, conservată, pastă de fructe
presate, stafide, trufe, conservate, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, creme tartinabile pe
bază de legume, mere preparate, compot de
mere, fulgi de mere, cipsuri de mere, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, suc de tomate
pentru gătit, pastă de tomate, piure de tomate,
pastă de fructe presate.
31. Produse agricole brute și neprocesate,
fructe și legume proaspete, ierburi proaspete,
bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
aranjamente din fructe proaspete, citrice,
proaspete, fructe, proaspete, fructe de pădure,
proaspete, răsaduri, semințe pentru plantare/
semințe de plante, arbuști/tufe, semințe de
legume, legume proaspete, legume crude,
legume neprelucrate, mere proaspete, mere
crude, mere neprelucrate, cătină proaspătă,
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, aperitive, nealcoolice, preparate
pentru fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic,
cocktail-uri, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi răcoritoare cu aroma de fructe, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri
de fructe/suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi sportive bogate în proteine, băuturi pe
bază de orez, altele decât substituenții de
lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon,
șerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-
uri, băuturi racoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de cătină,
suc de mere, suc de roșii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi pe bază de suc de
mere, băuturi pe bază de suc de cătină, băuturi
de legume.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 29,
31 și 32, 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
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 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
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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 descarcăbile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzică descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata referitoare la
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata referitoare la jeleuri, dulcețuri,

compoturi, 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
datele scrise, servicii administrative pentru
realocarea afacerilor: furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legatură 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 abonați 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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanța, transportul cu mașini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, depozitarea de
ambarcațiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
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servicii de imbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul cu mașina,
parcarea de mașini, servicii de folosire în
comun a mașinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăușie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de șoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat sau
mărfuri, organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poștală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcții de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoțirea turiștilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenței,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenție de transport (expediere)/servicii de
agenție de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operațiuni de încărcare- descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare: transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informații
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiștilor, transportul și
depozitarea deșeurilor/transportul și depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informații despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, depozitarea de
produse agricole, împachetarea bunurilor.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, dispersarea de
fertilizatori și alte substanțe chimice agricole
pe suprafețe și pe cale aeriană, servicii
de viticultură, consultanță în domeniul

viticulturii, servicii de grădinărit, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii de pepinieră, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea buruienilor, consiliere
alimentară și nutrițională, consultanță agricolă,
ferme agricole, consiliere în domeniul agricol,
servicii agricole, cultivare agricolă.

───────

(540)

UNIREA CELOR ZECE MESE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase, digestive
(lichioruri şi spirtoase), preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 02038
(151) 22/03/2022
(732) ROTAVATOR S.R.L., 

STR. ANCUȚA BĂNEASA 
NR. 1,SPAȚIUL 3A, ET. 1, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 02039
(151) 22/03/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Tandoori

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.08

clase:
16. Meniuri, broşuri, afişe, materiale de
ambalare din carton şi material plastic, suporturi
pentru pahare din hârtie sau carton, pungi
din hârtie, carton sau plastic, pixuri şi
stilouri, creioane, jurnale şi agende, suporturi
publicitare tipărite, manual de operaţiuni,
manuale didactice, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
39. Livrare de alimente si bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Esthetic Smile CENTRU
STOMATOLOGIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10; 02.03.02; 26.11.01;
29.01.03; 29.01.08

STR. GEORGE CĂLINESCU 
NR.13, ETAJ 4, AP. 4, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

produse alimentare și băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2022 02040
(151) 22/03/2022
(732) ADELINA - LIANA ILUȚA, 

ALEEA LILIACULUI NR. 12, 
JUD. SĂLAJ,ZALĂU, SĂLAJ, 
ROMANIA

clase:
44. Servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și centre medicale, servicii
de stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de chirurgie orală,
consultații stomatologice, anestezie dentară,
asistență stomatologică, furnizare de informații
despre stomatologie, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de albire
a dinților, servicii de consiliere în materie
de instrumente stomatologice, servicii de
curățare a dinților, servicii de igienă dentară,
servicii de ortodonție, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii
de radiologie şi imagistica dentară, servicii
de protetică dentară, servicii de pedodonţie,
servicii de chirurgie dento-alveolară, servicii de
scanare intraorală 3shape, servicii de modelare
digitală a zambetului prin tehnologia smile

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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design, închiriere de instrumente stomatologice,
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, consultanță profesională în materie de
îngrijire a sănătății, controale medicale, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, consiliere medicală, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații despre servicii de
asistență medicală, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, furnizare
de tratament medical, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii
paramedicale.

───────

(210) M 2022 02041
(151) 22/03/2022
(732) MONTEGRA SOLUTIONS SRL,

(540)

MONTEGRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate și reclamă, servicii de
vanzare online şi offline.
37. Instalarea sistemelor de securitate,
instalarea sistemelor de incendiu, mentenanţa
sistemelor de securitate, mentenanţa sistemelor
de incendiu, repararea sistemelor de securitate,
repararea sistemelor de incendiu.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
monitorizarea sistemelor avertizoare de
incendiu.

───────

(540)

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, cabluri usb,
încărcătoare usb, adaptoare usb, memorii usb,
usb hub-uri, cabluri usb luminoase, carduri de
memorie usb, routere usb fără fir, carduri pentru
porturi usb, cabluri usb pentru telefoane mobile,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, stick usb tip
carte de credit, încărcătoare usb adaptate pentru
priza brichetei auto, modemuri conectabile prin
magistrală serială universală (usb), hardware
conectabil prin magistrală serială universală
(usb), software de operare usb (magistrală
serială universală), dispozitive de citire de
cartele usb, chei hardware usb (adaptoare
de rețea fără fir), carduri de memorie usb
pentru lansarea automată a adreselor url ale
site-urilor web preprogramate, huse pentru
laptopuri, huse pentru casete video, huse

STR. COTITA, NR. 180, 
JUDETULCLUJ, MIHAI VITEAZU, 
407405,CLUJ, ROMANIA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, 
NR. 131,BLOC M1, SC.4, AP.88, 
JUDETULCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
400602,CLUJ, ROMANIA

(210) M 2022 02042
(151) 22/03/2022
(732) OPTIM GSM SRL, 

AZIAO
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de videocamere, huse pentru telefoane, huse
pentru tablete, huse pentru pagere, huse
adaptate pentru binocluri, huse adaptate pentru
calculatoare, huse pentru agende electronice,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse pentru
aparate cinematografice, huse pentru aparate
optice, huse pentru calculatoare tabletă, huse
pentru telefoane inteligente, huse pentru aparate
de fotografiat, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse din piele pentru tablete, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse
din piele pentru telefoane inteligente, cabluri
pentru boxe, adaptoare pentru cabluri, căști
audio, căști stereo, căști pentru telefoane, căști
fără fir, căști in-ear, căști pentru telefoane
mobile, încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție adaptate pentru
lentilele telefoanelor inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente.

───────

(540)

Sticluţa cu dorinţe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Cadouri surpriză pentru invitați la petreceri,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
31. Plante naturale, decorațiuni florale
(naturale).

───────

(540)

THERAPY CENTER
TIMISOARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.25; 29.01.12

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii oferite de cabinet medical de
kinetoterapie si fizioterapie.

───────

STR. SOLSTITIULUI NR.4, BL. 1, 
ET. 5,AP. 35, JUDETUL ILFOV, 
POPEŞTI-LEORDENI, 077160, 
ILFOV,ROMANIA

(210) M 2022 02043
(151) 23/03/2022
(732) SC ZENINI DECO SRL, 

(210) M 2022 02044
(151) 23/03/2022
(732) THERAPY CENTER SRL, 

STR. RENASTERII 17, 
JUDETUL TIMIS,TIMISOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, 
STRADAL.PATRASCANU 2, 
JUDETUL BACAU,BACAU, 600018, 
BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.18

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
8. Unelte şi ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artisti, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă, sau sidef, scoici, spumă de
mare, chilimbar.

(540)

florida

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

(210) M 2022 02045
(151) 23/03/2022
(732) SC PET FACTORY SRL, 

SOS. GIURGIULUI, NR. 118, 
BL. 12, SC.5, ET. 4,
AP. 130, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

───────

STR. PARCUL FEROVIARILOR, 
NR. 17,JUDETUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

(210) M 2022 02046
(151) 23/03/2022
(732) JOLLYCONTOR IMPEX SRL, 

11. Toalete, toalete (w.c.), bazine de toaletă,
rezervoare de toaletă, instalații pentru toalete,
vase de toaletă, scaune de toaletă, capace
pentru vase de toaletă, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, aparate pentru uscat mâinile
pentru toalete publice, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), chiuvete, picioare
de chiuvetă, dopuri pentru chiuvete, accesorii
pentru chiuvete, lavoare individuale, robinete
pentru lavoare, accesorii de scurgere pentru
lavoare, dopuri din metal pentru lavoare, lavoare
sub formă de cădițe, instalații sanitare, accesorii
de uz sanitar, aparate de uz sanitar, aparate
și instalații sanitare, instalații sanitare de baie,
dușuri, cabine pentru duș, cabine de duș,
furtunuri de duș, căzi cu duș, accesorii pentru
duș, instalații de baie, căzi de baie, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru instalații.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului

4DOG
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publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină

pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri 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 comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
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vânzarilor pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor 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 şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2022 02047
(151) 23/03/2022
(732) CARPATHIAN SPRINGS SA,

(540)

AQUA CARPATICA
FLAVOURS

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 02048
(151) 23/03/2022
(732) GOURMET STORE SRL,

STR. CONSTANTIN RADU,
NR.17, BL.Z13, SC.2, ET.3,
AP.36 CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BURGER TOWN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri.
30. Hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu
brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle.

───────

(540)

Opt Noduri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 27.07.01

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
furnizarea de informaţii şi asistenţă comerciale

STR. RAPSODIEI , NR.4, 
JUDETULCLUJ, CHINTENI, CLUJ, 
ROMANIA

(210) M 2022 02049
(151) 23/03/2022
(732) OPTGROUP S.R.L., 

STR. REPUBLICI NR.33, PARTER,
JUDETUL SUCEAVA, 
VATRADORNEI, SUCEAVA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online.
36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, afaceri imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de consultanță privind bunuri imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăţi, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, managementul
proprietăților imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,

pentru consumatori, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, marketing imobiliar, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare, geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,
baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de
stabilizare rutieră, ochiuri de protecție, plasă
pentru drenaj, poduri și podețe metalice din
tablă ondulată corugată, structuri metalice
pentru hale, poduri şi podețe, stații epurare,
rezervoare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de intermediere
de comerț, de vânzarea cu amănuntul, cu
ridicata și prin intermediul paginilor de internet,
pentru terţi, de produse pentru construcții
în infrastructura rutieră şi ingineria mediului,
şi anume: materiale şi elemente nemetalice
de construcţie şi edificare, consultanță privind
comercializarea produselor şi a materialelor de
construcții, servicii de consultanță comercială
în sectorul infrastructură rutieră şi ingineria
mediului, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de informare, consiliere
și consultanță comercială pentru toate cele
menționate mai sus. prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
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informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de execuţie lucrări de
infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
39. Servicii de transport rutier de mărfuri,
transport rutier de mărfuri, în special transporturi
de materiale de construcţii, logistică de transport,
livrare pe cale rutieră de mărfuri, de materiale
de construcție, furnizare de informații referitoare
la transportul rutier de mărfuri, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier de
mărfuri, închiriere de mijloace de transport rutier
de mărfuri, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
în special materiale de construcţii nemetalice.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geo-
ambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea

inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz
de viituri, efectuare de studii de proiecte
tehnice, estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de proiectare
lucrări de infrastructură.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante pentru
turişti, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de baruri, servicii
ale barurilor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licenţă, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de localuri pentru
clienţi, în domeniul mâncărurilor şi al băuturilor,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizare de informaţii referitoare la baruri,
cazare temporară, servicii de case de vacanţă,
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare),
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică şi de vacanţă, furnizare de
cazare temporară în case de vacanţă, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanţă, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanţă.

───────
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(210) M 2022 02051
(151) 23/03/2022
(732) SC LAVAS GROUP S.R.L.,

(540)

MOREAS JEWELRY

14. Bijuterii.

(540)

onmed.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicatii.
44. Servicii de telemedicină, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de îngrijiri
medicale, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală la domiciliu.

───────

(540)

boccone un po di piu

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF,
BLOC 6, SC. 1, APT. 2, 
JUD.HUNEDOARA, 
PETROȘANI,HUNEDOARA, 
ROMANIA

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

STR. VIGILENTEI, NR 6, 
PARTER,APARTAMENT 1, 
CAMERA 2,SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, 050128,ROMANIA

(210) M 2022 02053
(151) 23/03/2022
(732) MED DATA SOFT, 

(210) M 2022 02054
(151) 23/03/2022
(732) VECTRON SIGN S.R.L., 

STR. LIVADA CU PRUNI, 
NR. 48,CAMERA 1, 
JUDEȚ VÂLCEA,
SAT VALEA VOIEVOZILOR,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

───────

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
02.03.01; 02.03.23; 03.07.16; 03.07.24

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#cca349), alb (HEX #ffffff), galben
(HEX #cdbb81)

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

35. Publicitate și marketing, organizarea
afacerilor, managementul afacerilor, servicii de
consiliere în afaceri privind francizele, servicii de
comerț online și offline cu bijuterii.
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(591) Culori revendicate:rosu (HEX#ed1b24),
negru (HEX#211f20), rosu deschis
(HEX#d2695b), alb (HEX#ffffff)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant, servicii de catering, servicii de fast
food, servicii oferite de cafenea.

───────

(210) M 2022 02058
(151) 23/03/2022
(732) AUTOGLAS.RO DISTRIBUTION

SRL, STR. CALEA ŞERBAN VODĂ,
NR. 231A, ET. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

A.G.E.R. AUTO
GLASS EXPRES

REPLACEMENT SERVICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.02

clase:
35. Servicii de comert cu amanuntul si ridicata in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri de
etanșare, servicii de publicitate si marketing in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize

pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
ridicata de parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
piese ornamentale de interior pentru automobile,

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, piese pentru automobile, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, parbrize, lunete
pentru automobile, sticlă pentru geamuri de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, piese ornamentale de
interior pentru automobile, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, servicii de intermediere
comercială in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, parbrize, lunete
pentru automobile, sticlă pentru geamuri de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, piese ornamentale de
interior pentru automobile, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de import-export in legatura cu parbrize
pentru automobile, parbrize pentru vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, parbrize,
lunete pentru automobile, sticlă pentru geamuri
de vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, piese ornamentale de
interior pentru automobile, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.

───────

(540)

XUPING Jewelry
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente cronologice, produse de
bijuterie, instrumente de cronometrare.

───────

(540)

Scala

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(210) M 2022 02059
(151) 23/03/2022
(732) VEGA NID INVEST SRL, 

STR. VASILE ALECSANDRI, 
NR.15, JUD. GIURGIU, 
GIURGIU,GIURGIU, 
ROMANIA

(210) M 2022 02060
(151) 23/03/2022
(732) CARETTA SRL, 

ȘOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI, DN 
28, PARTER,CAMERA 1, 
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, 
JUD. IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele

metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire

(591) Culori  revendicate:  albastru  (HEX
#003349)
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elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele

de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
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nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în

legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,

servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din

metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de

comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație

pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(540)

CLUSTERZEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.04.03

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate.

───────

(540) UăiUăi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte

───────

(210) M 2022 02061
(151) 23/03/2022
(732) META ZEN SRL, 

STR. MOGOSESTI NR. 4, 
JUD.DAMBOVITA, VIISOARA, 
137463,DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210) M 2022 02062
(151) 23/03/2022
(732) DOTRO MEDIA SRL, 

STR. VASILE URECHIA, NR.2,
BL.M7, SC.A,ET.4, AP.17, 
JUD. IASI, 700621, IAȘI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 02063
(151) 23/03/2022
(732) DOINA GERU, STR. NAVELOR

NR. 2, BL. R1, SC. 1, ET. 3, AP. 15,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

PROFA' DE POVEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
oferite de ateliere de formare, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, atribuirea de certificate de absolvire,
coordonare de cursuri, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, organizarea de cursuri de formare
profesională, organizarea de cursuri de gătit,
prin corespondență, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), demonstrații în scop
de instruire, difuzare de materiale educative,
formare complementară, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
servicii educative în domeniul dietetic, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare
de ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
servicii de formare profesională, servicii de
instruire și formare, servicii de învățământ la
distanță oferite online, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, editare video,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare

de servicii de înregistrare video automată,
furnizare de studiouri audio sau video, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, pregătire și producție de
programe de radio și televiziune, înregistrări
de muzică, înregistrări originale, înregistrări pe
benzi video (filmare), producția de muzică,
producție audio și video și fotografie, producție
de divertisment sub formă de înregistrări audio,
producție de master-uri audio, producție de
materiale de divertisment audio, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
producție de materiale video formative, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări educative audio și video, producție
de înregistrări master audio, producție de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, producție de podcast-uri, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
producție de prezentări audiovizuale, producție
de programe de televiziune, producție de
televiziune, producție de videouri muzicale,
producții de operă, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
punere la dispoziție de studiouri de înregistrare
video, realizare de programe de divertisment
radiofonic, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terți, servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de animație și efecte speciale pentru
filme și video, servicii de editare audio și video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
de filmare din drone, servicii de filmări aeriene,
servicii de fotografiere din drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de înregistrare, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare video, servicii
de înregistrare și producție audio, servicii de
înregistrări audio, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de înregistrări în studio pentru filme,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de producție video, servicii informative cu
privire la filme video, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii pentru

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, 
STR.GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA
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difuzarea de înregistrări video, servicii pentru
producția de filme cinematografice, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, studiouri
de înregistrare, organizarea de concerte de
muzică în direct, coordonare de evenimente
de divertisment în direct, demonstrații în
direct pentru divertisment, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
în direct, interpretare de muzică și canto,
servicii de spectacole în direct, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare de demonstrații de dans, organizare
de festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de reprezentații în direct, organizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare
și prezentare de spectacole în direct, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, prezentări de spectacole
în direct, producere de concerte muzicale,
producția de spectacole în direct, producție de
evenimente de divertisment în direct, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct ale unor trupe rock, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație care cântă muzică vocală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii de

festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de realizare de spectacole în
direct, servicii de reprezentații date de trupe
în direct, organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live.

───────

(540)

CLINI HOME

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, cuţite ceramice, tacâmuri,
cutite, polonice (unelte de mână), cuţite de
mărunţit / cuţite de descărnat / satâre fiind cuțite
pentru carne, veselă de argint (cuţite, furculiţe
şi linguri), tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri) /
articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri),
furculiţe de masă, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri de plastic, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri pentru bebeluşi, feliatoare de legume,
acționate manual/ mărunţitoare de legume,
acționate manual, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, cuțite multifuncționale.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL , STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, 
AP. 3, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210) M 2022 02068
(151) 24/03/2022
(732) TITAN COMERT SRL, 

BDUL MIHAI VITEAZU NR.58, 
BL. CORP B,JUDEȚ SALAJ, 
ZALAU, SĂLAJ,ROMANIA
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de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, grătare, aparate de gătit la
aburi, electrice, grătare de cuptor, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu
aer cald, ceainice, electrice, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire / plite pentru fript (aparate de gătit) /
grătare (aparate de gătit), rotisoare.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, articole de curăţare, sticlă
neprelu crată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan
şi lut, linguri de gătit (ustensile de gătit),
ceaune, ceramică pentru uz casnic, servicii
de cafea (articole de masă), seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, neelectrice, ustensile pentru gătit,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, capace pentru farfurii /
capace pentru veselă, veselă, pahare de băut,
tăvi, vase de lut / faianţă, cratiţe din lut,
boluri pentru fructe, tigăi pentru prăjit, pahare
(recipiente), suporturi grătare, grătare (ustensile
de gătit), recipiente termoizolante pentru băuturi,
recipiente termoizolante, încălzitoare pentru
biberoane, neelectrice, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, găleţi
pentru gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere
de gheaţă, ulcioare / carafe, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, articole din porţelan, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşti pentru salată,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, servicii
(veselă), polonice pentru servire, supiere, cratiţe
(acoperite), site / strecurători pentru uz casnic,
zaharniţe, cleşti pentru zahăr, farfurii pentru
masă, articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte cu capac,
servicii de ceai (articole de masă), strecurători
de ceai, ceainice, tăvi pentru uz casnic, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
teluri, neelectrice, boluri de supă, tigăi, clești
pentru grătar, furculițe de servit, linguri de servit,
furculițe pentru grătar.
35. Servicii de comerț cu produsele din clasele
8,11,21.

───────

(540)

TV
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu radiocomandă, jucării cu roți, jucării cu
telecomandă sub formă de vehicule, jucării de
construit care se îmbină, jucării de construit,
jucării din metal, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri de machete
(lucru manual), kituri pentru machete de jucărie,
machete auto (jucării), machete de jucării sub
formă de mașini, machete de mașini, machete
de mașini (articole de joacă), machete de
mașini (jucării sau jocuri), machete de mașini
(jucării), machete de mașini cu radio comandă,
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini de jucărie cu radio comandă, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de vehicule, machete de vehicule de jucărie,
machete sub formă de jucării, machete în
miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), mașini de jucărie, mașini de jucărie
cu acționare electronică, mașinuțe cu acționare
electronică, modele de vehicule la scară redusă
(miniaturi), modele de vehicule la scară redusă
cu telecomandă, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), roți pentru vehicule
de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de
jucărie, seturi de jucării, seturi de machete de
mașini de curse, seturi de modele din plastic

(210) M 2022 02069
(151) 24/03/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, 

STR. AVIATOR VASILE 
NICULESCU NR19, 
JUDEȚ BACAU, MARGINENI, 
607315, BACĂU, ROMANIA
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pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, vehicule (jucării),
vehicule cu patru roți pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
electronice teleghidate, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule în miniatură turnate.

───────

(540)

MONATO Creat pentru tine

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Divertisment.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(540)

DIGITAL - PLAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Brățări inteligente, folii de protecție adaptate
pentru brățări inteligente, baze pentru încărcare,
cabluri de conectare, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, cabluri electrice de
încărcare, huse pentru telefoane inteligente,
mouse (periferice de calculator), piciorușe
de schimb pentru mouse, contacte electrice,
căști audio, încărcătoare, încărcătoare pentru
joystick-uri, telecomenzi, ochelari de soare,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente: brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, blocuri
de contact (electrice), comutatoare de contact
mecanice, suporturi de mouse, huse pentru
joystick-uri, modulatoare, cablaje electrice
pentru automobile, aparate electrice de testare.
35. Servicii de vânzare online referitoare la
brățări inteligente, servicii de vânzare online
referitoare la folii de protecție adaptate pentru
brățări inteligente, servicii de vânzare online
referitoare la baze pentru încărcare, servicii
de vânzare online referitoare la cabluri de
conectare, servicii de vânzare online referitoare
la cabluri pentru aparate pentru încărcarea
bateriei, servicii de vânzare online referitoare la
cabluri electrice de încărcare, servicii de vânzare
online referitoare la huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare online referitoare
la mouse (periferice de calculator), servicii
de vânzare online referitoare la piciorușe de
schimb pentru mouse, servicii de vânzare online
referitoare la contacte electrice, servicii de
vânzare online referitoare la căști audio, servicii
de vânzare online referitoare la încărcătoare,
servicii de vânzare online referitoare la
încărcătoare pentru joystick-uri, servicii de
vânzare online referitoare la telecomenzi, servicii
de vânzare online referitoare la ochelari de
soare, servicii de vânzare online referitoare
la folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare online referitoare
la brățări de ceas pentru comunicarea de
date către telefoane inteligente, servicii de

(210) M 2022 02070
(151) 24/03/2022
(732) BALLROOM SAGA SRL, 

STR. POARTA LUNCII 
NR. 131,CAMERA 2, 
JUDEȚ GIURGIU, 
BOLINTIN-VALE, 
GIURGIU,ROMANIA

(591) Culori revendicate: crem (Pantone
719C), albastru (Pantone 289C)

STR. ION LUCA CARAGIALE 
NR. 12,JUDEȚ BOTOȘANI, 
BOTOȘANI,BOTOȘANI, 
ROMANIA

(210) M 2022 02071
(151) 24/03/2022
(732) DIGITAL - PLAY S.R.L., 
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vânzare online referitoare la blocuri de contact
(electrice), servicii de vânzare online referitoare
la comutatoare de contact mecanice, servicii
de vânzare online referitoare la suporturi de
mouse, servicii de vânzare online referitoare
la huse pentru joystick-uri, servicii de vânzare
online referitoare la modulatoare, servicii de
vânzare online referitoare la cablaje electrice
pentru automobile, servicii de vânzare online
referitoare la aparate electrice de testare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la brățări inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la folii de protecție adaptate
pentru brățări inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la baze pentru încărcare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
cabluri de conectare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la cabluri electrice de
încărcare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
mouse (periferice de calculator), servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piciorușe de
schimb pentru mouse, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la contacte electrice, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la căști audio,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
încărcătoare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la încărcătoare pentru joystick-uri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
telecomenzi, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blocuri de contact (electrice),
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
comutatoare de contact mecanice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la suporturi de
mouse, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la huse pentru joystick-uri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la modulatoare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la cablaje electrice
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la aparate electrice de testare, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la brățări
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la folii de protecție adaptate pentru
brățări inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la baze pentru încărcare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
cabluri de conectare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cabluri pentru aparate

pentru încărcarea bateriei, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la cabluri electrice de
încărcare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la mouse (periferice de calculator), servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piciorușe
de schimb pentru mouse, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la contacte electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
căști audio, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la încărcătoare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la încărcătoare pentru
joystick-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la telecomenzi, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blocuri
de contact (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la comutatoare de contact
mecanice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la huse pentru
joystick- uri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la modulatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cablaje electrice pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la aparate electrice de testare.

───────

(540)

EVO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

ALEEA MONUMENTULUI, NR.1, 
JUDETULSIBIU, SAT SELIMBAR, 
557260,SIBIU, ROMANIA

(210) M 2022 02079
(151) 24/03/2022
(732) RHENANIA IMMO SRL, 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

306

(540)
Familia Lucan

Virșli Oaie și Porc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi alimentare, bacon (slănină), caltaboș,
cârnați, mezeluri, crenvurști, grăsimi comestibile,
substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, carne uscată prin înghețare, vânat,
nu viu, șuncă, untură, pate de ficat/pastă de ficat,
ficat, piftie din carne, carne, conservată, carne,
la conservă, porc, nu viu, păsări de curte, nu vii,
cărnuri sărate, învelișuri pentru cârnați, cârnați în
aluat, burtă, rulouri de varză umplute cu carne.

───────

(210) M 2022 02081
(151) 24/03/2022
(732) AGROLAND CONSULT SRL,

COMUNA VISTEA, NR. 62, CAM.3,
JUDETUL BRASOV, SAT VISTEA
DE JOS, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FARM SMART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 02.09.14;
05.07.02; 16.01.25

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

11. Instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
filtre de apă (aparate) folosite în scopuri
agricole, instalații automate de irigare folosite
în agricultură, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații agricole, instalații de aer
condiționat de uz agricol, filtre de apă (instalații)
pentru agricultură, mașini de uscat pentru
agricultură, mașini de irigații pentru agricultură,
instalații automate de irigare, instalații agricole
pentru irigare, difuzoare de irigație picătură
cu picătură (accesorii pentru irigații), duze
de pulverizare pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, mașini de irigații pentru
agricultură, sisteme de irigație cu picătura,
instalații automate de irigare pentru grădină,
instalații automate de irigare pentru plante,

(210) M 2022 02080
(151) 24/03/2022
(732) FAMILIA LUCAN SRL, 

STR. MIHAI VITEAZU, NR.37, 
JUDETUL ALBA,CUGIR, ALBA, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, galben,
portocaliu
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aparate de irigare de uz horticol, sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
instalații automate de irigare folosite la grădinărit,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
agricole, dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, mașini de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a terenurilor, instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
horticultură, mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, aspersoare
(instalații automate) pentru irigarea florilor și
a plantelor, dușuri de grădină, dispozitive de
iluminat pentru grădină, aspersoare de grădină
(automate), robinete de golire (accesorii pentru
instalații).
31. Produse agricole (neprelucrate), culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, produse agricole brute și
neprocesate, bulbi de uz agricol (plante -),
semințe neprocesate de uz agricol, puieți de
uz agricol, miceliu de uz agricol, spori de uz
agricol, semințe pentru agricultură, bulbi pentru
agricultură, produse agricole brute, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
plante și roadele proaspete ale acestora
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de
contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, servicii de
consultanță comercială în sectorul agricol,
vânzări prin licitații în sectorul agricol, regruparea
în avantajul terţilor a bunurilor privitoare
la agricultura si fazele de lucrari agricole,
la pregatirea terenurilor agricole, semanat,
fertilizare, erbicidare, recoltarea culturilor, la
utilajele agricole, pesticide si fertilizatori, la
semințe de plante agricole și material de
înmulțire (butași, rizomi, etc.) din care se cultivă
plante sau culturi, la produse agricole vii sau
neprocesate, la hrană pentru animale, la produse
agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente,
precum si a furtunurilor cu picurare, caminelor

de vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, sistemelor de filtrare, contoarelor de
apa, kiturilor de irigatii rezidentiale, semintelor
si ingrasaminte gazon (cu excepţia transportului
lor), permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizarea
de informații despre metode de vânzare,
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furnizarea de informații despre vânzarea de
produse, administrare în materie de metode de
vânzare, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizare de consiliere cu privire la metode
și tehnici de vânzare, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comercial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare
36. Evaluarea activelor agricole, servicii de
administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, agenții de credit în
domeniul agricol, închiriere de exploatări
agricole.
37. Servicii de control al dăunătorilor, altele
decât cele pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și
instrumente agricole, distrugerea dăunătorilor,
alta decât cea din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea
dăunătorilor alții (nu cea practicată în
agricultură), exterminarea dăunătorilor (nu
pentru agricultură, silvicultură sau horticultură),
reparații sau întreținere de mașini și instrumente
agricole, lucrări de inginerie civilă referitoare
la terenurile agricole, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule agricole, reparare și întreținere
de mașini agricole.
41. Furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii educative
în sectorul industriei agricole, consultanță în
materie de formare, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de conferințe, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, furnizare de
servicii educaționale referitoare la subiecte
de ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme

de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, formare în domeniul
managementului, cursuri de formare avansată,
servicii de formare de personal, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru
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viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizarea de cursuri de grădinărit, prin
corespondență.
42. Servicii de informare referitoare la siguranța
produselor chimice utilizate în agricultură,
servicii de informare privind siguranța
îngrășămintelor naturale utilizate în agricultură,
servicii de testare de control al calității pentru
utilaje agricole, servicii de informare privind
siguranța îngrășămintelor utilizate în agricultură,
cercetare cu privire la cultivarea în agricultură,
servicii pentru evaluarea eficienței substanțelor
chimice agricole, servicii de laborator pentru
cercetări agricole, cercetare biotehnologică în
domeniul agriculturii, servicii de cercetare în
agricultură, testarea în domeniul agriculturii,
inspecții în sectorul agricol, cercetare agricolă,
furnizarea de informații în domeniul resurselor
pentru cercetare genetică a plantelor.
44. Consultanță agricolă, servicii agricole,
servicii oferite de ferme agricole, cultivare
agricolă, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, pulverizare aeriană sau la sol de
îngrășăminte și alte produse chimice pentru
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații online
despre servicii de agricultură, horticultură și

silvicultură, servicii agricole, horticole și silvice
referitoare la recultivarea siturilor industriale
abandonate, servicii de transport cu troliul
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare la
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, servicii de consultanță
cu privire la culturile din agricultură, împrăștiere
de insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, pulverizare de insecticide folosite
în domeniul agriculturii, control de infestari
cu purici în agricultură, distrugerea paraziților
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea buruienilor în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de consiliere
cu privire la agricultură, servicii de informare
cu privire la agricultură, servicii agricole cu
privire la conservarea mediului, împrăștiere de
produse chimice pentru uz agricol, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, pulverizare
aeriană de produse chimice agricole, închiriere
de utilaje agricole pentru pulverizare, închiriere
de material pentru exploatări agricole, servicii
de consultanță în sectorul agricol, servicii
de informare în sectorul agricol, consultanță
profesională în domeniul agriculturii, pulverizare
de insecticide în agricultură, consultanță agricolă
în domeniul fertilizării, combaterea șobolanilor
în agricultură, combaterea dăunătorilor
în agricultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, combaterea termitelor în agricultură,
servicii agricole și veterinare, consiliere în
domeniul agricol, fumigație în agricultură,
servicii pentru agricultură, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură și horticultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații privind identificarea plantelor și
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a florilor în scopuri horticole, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, furnizare
de informații despre grădinărit, aranjamentul
florilor, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, întreținere de grădini, proiectare
(design) de grădini, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii de amenajare a grădinilor, însămânțare,
cultivare de plante, servicii de consiliere cu
privire la proiectarea de grădini, îngrijirea
plantelor de ghiveci, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), plantare de
specii de floră, grădinărit peisagistic, consultanță
în grădinărit, servicii de grădinărit, design de
grădină și peisagistic, consultanță agricolă,
consultanță în domeniul viticulturii, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, servicii de
consultanță în sectorul agricol, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
servicii de consultanță cu privire la culturile din
horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
restaurare de habitate forestiere, pulverizare
aeriană sau la sol de îngrășăminte și alte
produse chimice pentru agricultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
artificiale folosite în agricultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
artificiale folosite în horticultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
naturale folosite în agricultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
artificiale folosite în silvicultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
naturale folosite în silvicultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
naturale folosite în horticultură, furnizare de
informații despre împrăștierea de îngrășăminte
artificiale, împrăștiere de îngrășăminte pe
suprafețe, pulverizare aeriană de îngrășăminte,
informații și consiliere cu privire la grădinărit,
închiriere de ustensile de grădină, servicii de
tuns iarba, servicii de tuns gazonul, furnizare
de informații despre închirierea de mașini de
tuns iarba, închiriere de echipamente de tuns
margini de gazon, închiriere de mașini de
tuns iarba, întreținerea gazonului, amplasare de
gazon, servicii de cultivare a gazonului natural,
amenajare peisajistică, furnizare de informații
privind identificarea plantelor și a florilor în
scopuri horticole, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură), consultanță referitoare
la cultivarea plantelor.

───────

(540)

DAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu radiocomandă, jucării cu roți, jucării
cu telecomandă sub formă de vehicule, jucării
de construcții din mai multe părți, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării din metal, jucării din plastic, kituri (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
kituri de machete (lucru manual), kituri pentru
machete de jucărie, machete auto (jucării),
machete de jucării sub formă de mașini, machete
de mașini, machete de mașini (articole de
joacă), machete de mașini (jucării sau jocuri),
machete de mașini (jucării), machete de mașini
cu radio comandă, machete de mașini de
jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete de motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic
sub formă de jucării, machete de vehicule,
machete de vehicule de jucărie, machete sub
formă de jucării, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), mașini
de jucărie, mașini de jucărie teleghidate cu
baterie, modele de vehicule la scară redusă
(miniaturi), modele de vehicule la scară redusă
cu telecomandă, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), seturi de joacă cu
mașinuțe de jucărie, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de jucărie, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
mașini, seturi de piese (vândute în întregime)

(210) M 2022 02083
(151) 24/03/2022
(732) SC OCAR SERV SRL, 

STR. AVIATOR VASILE 
NICULESCUNR.19, 
JUDETUL BACAU, 
MARGINENI, 607315, 
BACĂU,ROMANIA
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pentru construirea de machete, vehicule (jucării),
vehicule cu patru roți pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu telecomandă, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule în miniatură turnate.

───────

(210) M 2022 02085
(151) 24/03/2022
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

(540)

REVOLUȚIA OFERTELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spațiului
publicitar, servicii de intermediere comercială,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, distribuirea de eșantioane, servicii
de agenție de import-export, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
marketing, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scop comercial,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, 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, publicarea de texte publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverși specialiști cu clienți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variatede bunuri constând
din produse chimice, cosmetice, farmaceutice,
veterinare, metalice şi nemetalice de uz
casnic și/sau industrial, mașini-unelte, unelte
şi ustensile de mână, aparate şi instrumente,
vehicule, produse electronice, arme, metale
prețioase şi aliaje ale acestora, instrumente
muzicale, hârtie şi carton, materiale plastice
şi rășini, piele și imitații de piele, produse de
mobilier, ustensile şi recipiente de uz casnic
sau de bucătărie, frânghii şi sfori, ațe şi fire,
textile şi înlocuitori pentru textile, articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte şi pentru acoperirea
capului, dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, covoare, carpete,
preșuri (covorașe) şi protecții pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, jocuri, jucării şi obiecte
de divertisment, produse alimentare procesate
și neprocesate, băuturi alcoolice și nealcoolice,
produse din tutun şi înlocuitori de tutun, precum
și orice alte produse care pot fi comercializate
în punctele de vânzare, 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 vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────

SRL , BDUL. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL.2T, SC. 1, ET. 7, 
AP.31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., 
STR. CUȚITULDE ARGINT, NR. 68, 
ET. 2, AP. 4,SECTOR 4, 
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2022 02086
(151) 24/03/2022
(732) BAROQUE BOOKS & ARTS

S.R.L., SAT. GHERMĂNEȘTI,
STR. VASLUI NR. 69, JUD. ILFOV,
COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

In Vino Veritas
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații periodice, publicații imprimate,
publicații educative, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie.
35. Pregătire de publicații publicitare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, producție de
materiale publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul si ridicata de
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, furnizarea unui
catalog online cu informații despre cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, servicii de intermediere comercială
in legatura cu cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea

de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, redactare de
texte publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online pentru cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, servicii de
marketing, publicitate şi promovare pentru cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata
de cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, regruparea în avantajul terţilor
de cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă și să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin/cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, 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,
închiriere de ziare și reviste, redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de interpretare
și traducere, publicare de documente, publicare
de ziare, publicare de jurnale, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare
de broșuri, publicare de reviste, publicare de
cărți, publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative, publicare de cărți
audio, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de manuale
școlare, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, servicii de
publicare de reviste, publicare online de ziare
electronice, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, editare de cărți și
recenzii, servicii de informare cu privire la cărți,
închiriere de cărți, servicii de agenție literară,
corectare de manuscrise.

───────
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(540)

RYO MYO

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.01; 26.02.08

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, cutii de încărcare
portabile pentru țigarete și vaporizatoare
electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi

publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, băuturi izotonice, băuturi
sportive bogate în proteine, esențe și extracte de
fructe nealcoolice pentru prepararea băuturilor,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
energizante.
34. Tutun și produse de tutun, țigări,
țigarete, trabucuri, ţigări electronice, substituenţi
pentru tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, ierburi pentru fumat,
tutun de prizat, vaporizatoare personale
și țigarete electronice, și arome și soluții
pentru acestea, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, seturi pentru fumători
de țigări electronice, accesorii și recipiente
legate de utilizarea tutunului și a articolelor
pentru fumat, de exemplu, brichete pentru
fumători, scrumiere pentru fumători, borcane
de tutun, cutii pentru tutunul de prizat, cutii
pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise, narghilea, pachete cu hârtii
pentru ţigări, cuţite pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, filtre pentru ţigări, tabachere,
pietre pentru aprindere, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
brichete pentru fumători, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curăţat pipele de tutun, maşini de buzunar pentru
rularea ţigărilor, cutii pentru tutunul de prizat,
pungi cu tutun, pipe de tutun, huse pentru țigări
electronice, produse pentru curățarea țigărilor
electronice.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management

(210) M 2022 02088
(151) 24/03/2022
(732) PRIMONET RO S.R.L., 

STR. AMATIULUI NR. 47, 
JUD. SATUMARE, SATU MARE, 
SATU MARE,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: maro, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, toate aceste
servicii in legatura cu produse din industria
tutunului precum si accesorii pentru fumători.

───────

(210) M 2022 02089
(151) 24/03/2022
(732) VIDIN WAS TAKEN S.R.L.,

(540)

VIDIN WAS TAKEN

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 05.05.20

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

───────

(540)

AMALIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
articole de bijuterie, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, produse de bijuterie, ceasuri, curele
de ceas.
18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
umbrele, umbrele de soare, blană artificială,
casete din piele sau din piele artificială, curelărie
realizată din piele, curele din imitație de piele,
curele din piele, cutii din piele, genti pentru
articole de toaleta vandute goale, port-carduri
de piele, serviete din piele, șnururi din piele,
articole de voiaj, bagaje (genți), borsete, casete
pentru accesorii de frumusețe, casete pentru
monede, cufere și geamantane, curele pentru
genți de mână, curele pentru bagaje, cutii
de machiaj, cutii de pălării, pentru voiaj, cutii
pentru corespondență și documente de valoare,
cutii din piele pentru pălării, mape pentru
documente (marochinărie), etuiuri pentru carduri
de credit (portmonee), geamantane, genți, genți
de călătorie, genți de lucru, genți de mână
(poșete), genți de plajă, genți de pânză, genți
de umăr, genți de transport universale, genți
de seară, genți din imitatie de piele, genți
din piele, genți diplomat, genți multifuncționale
pentru atleți, genți pentru sport, genți și portofele
din piele, portofele, portmonee (produse din
piele), serviete (marochinărie), truse de toaletă
(marochinărie).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, costume de baie.

STR. ANDREI BARSEANU 
NR. 4, PARTER, AP.1, 
SECTOR 3,BUCURESTI, 
031091, ROMANIA

(210) M 2022 02090
(151) 24/03/2022
(732) ANDREEA RAICU, 

STR. FEROVIARILOR, 
NR. 40, AP.1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, incaltaminte și
articole pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului.
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35. Servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vanzare cu
amanuntul prin intermediul unui magazin si al
unui magazin online.

───────

(210) M 2022 02091
(151) 24/03/2022
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

(540)

chapters

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01

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

9. Aplicații software descărcabile care oferă
accesul la cursuri educative sau de instruire,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la conferințe, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri, aplicații software

descărcabile care oferă accesul la evenimente
educative sau de divertisment, softuri
educaționale, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, publicații
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, benzi desenate descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, materiale educative
descărcabile, fotografii digitale descărcabile,
fişiere de imagini descărcabile, fişiere de
muzică descărcabile, fişiere audio descărcabile,
cărți electronice descărcabile, serii de cărți
descărcabile, podcast-uri descărcabile.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
ori pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
relaţii publice, organizarea de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea
online de evenimente în scop publicitar
sau comercial, organizarea de campanii de
promovare, organizarea de expoziții în scop
publicitar sau comercial, organizarea de târguri
în scop publicitar sau comercial, servicii de
telemarketing, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor
investitori privaţi cu antreprenorii care au
nevoie de finanţare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri
pentru terţi, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, prezentări de modă în scopuri
comerciale
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de emisiuni de radio, producția de emisiuni

STRADA STRĂPUNGERE
SILVESTRU, NR. 28, 
TRONSON1, CAMERA 1, 
BLOC CL 7, ETAJ3, AP. 10, 
JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI, NR. 43-45, 
PAVILIONULADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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de televiziune, producția de talk-show-uri
de televiziune și/sau de radio, servicii de
instruire prin intermediul unei platforme software,
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la știință,
tehnologie, educație, instruire, artă, sport,
divertisment, organizare de gale de ceremonie,
fotografie, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și
culturale, subtitrare, scriere de texte, cu
excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-
uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea expozițiilor în scop
educațional, artistic sau cultural, organizarea,
susținerea și coordonarea de conferințe,
congrese și simpozioane in scop cultural,
organizarea, susținerea și coordonarea de
seminarii, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea de workshop-uri, organizarea de
ateliere, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, servicii
educative, furnizarea de instruire, transfer de
know-how (instruire), organizarea de cursuri,
prezentarea operelor de artă vizuale sau literare
publicului în scop cultural sau educațional,
organizarea de spectacole live, organizarea de
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de împrumut de cărți și materiale educative
efectuate prin intermediul unei biblioteci,
inclusiv prin intermediul unei biblioteci online,
servicii de bibliotecă mobilă, instruire practică
(demonstraţii), predare/servicii educaţionale/

servicii de instruire, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
publicare de calendare de evenimente, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament, servicii de biblioteci
multimedia (mediateci).

───────

(210) M 2022 02092
(151) 24/03/2022
(732) CRISTIAN NECHITA, STR.TAIAN,

(540)

CHRISTIAN COMPANY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii funerare.

───────

NR 9, BL. W3, AP 20, 
JUDEȚGALAȚI, GALAȚI, 
GALAȚI,ROMANIA
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(210) M 2022 02093
(151) 24/03/2022
(732) PRIMONET RO, STR. AMATIULUI,

(540)

Puff

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.24; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, cutii de încărcare
portabile pentru țigarete și vaporizatoare
electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare

din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, băuturi izotonice, băuturi
sportive bogate în proteine, esențe și extracte de
fructe nealcoolice pentru prepararea băuturilor,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
energizante
34. Tutun și produse de tutun, țigări,
țigarete, trabucuri, ţigări electronice, substituenţi
pentru tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, ierburi pentru fumat,
tutun de prizat, vaporizatoare personale
și țigarete electronice, și arome și soluții
pentru acestea, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, seturi pentru fumători
de țigări electronice, accesorii și recipiente
legate de utilizarea tutunului și a articolelor
pentru fumat, de exemplu, brichete pentru
fumători, scrumiere pentru fumători, borcane
de tutun, cutii pentru tutunul de prizat, cutii
pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise, narghilea, pachete cu hârtii
pentru ţigări, cuţite pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, filtre pentru ţigări, tabachere,
pietre pentru aprindere, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
brichete pentru fumători, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curăţat pipele de tutun, maşini de buzunar pentru
rularea ţigărilor, cutii pentru tutunul de prizat,
pungi cu tutun, pipe de tutun, huse pentru țigări
electronice, produse pentru curățarea țigărilor
electronice.

NR. 47, JUDEȚ SATU MARE,
 SATU MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
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administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, toate aceste
servicii in legatura cu produse din industria
tutunului precum si accesorii pentru fumatori.

───────

(540)

Amigo DIN 1982

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15; 11.03.04;
06.07.25

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.

29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi

STR. 2 PROF, J.H. 
BAVINCKLAAN,AMSTELVEEN, 
1183 AT, TARILEDE JOS

(210) M 2022 02095
(151) 24/03/2022
(732) STRAUSS COFFEE B.V., 

11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.

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

(591) Culori  revendicate:  alb,  negru,  maro,
roşu, galben, verde, albastru, roz
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din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
uleiuri de cafea, doze de cafea, arome de cafea,
cafea cu gheață, extracte de cafea, cafea cu
lapte, înlocuitori de cafea, capsule de cafea,
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea măcinate, esențe
de cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2022 02096
(151) 24/03/2022
(732) PRO ONCOMED DESIGN SRL,

(540)

PRO ONCOMED DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13;
01.13.15

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

41. Educație.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.

───────

STR. VITICULTORI, NR. 36, 
BLOCC2, ETAJ 2, AP 5, 
JUD. IAŞI, IAŞI,700490, IAȘI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 282), portocaliu (Pantone
155), albastru deschis (Pantone 801)
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(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : legume, fructe, produse din legume
și fructe, din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, gestiunea afacerilor comerciale, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare),
servicii de agenţii de import - export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare de alimente.

(210) M 2022 02098
(151) 24/03/2022
(732) CUSTOMYOUR SHOES 3D S.R.L,

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.05.22

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

9. Aplicații software, descărcabile, aplicatii
mobile, descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software pentru aplicații web și servere, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru grafică 3d pe calculator.
25. Încălțăminte.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor

STR. LUNGA, NR.22, AP.31, 
CAM.1,JUD. BRAŞOV, 
GHIMBAV,BRAȘOV, 
ROMANIA

(210) M 2022 02097
(151) 24/03/2022
(732) ADAMAR FRUITS SRL, 

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

───────

STR. PROF.DR. GHEORGHE
MARINESCU, NR.2, AP.5, 
JUD.TIMIŞ, TIMIŞOARA, 
TIMIȘ,ROMANIA

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

a articolelor de încălțăminte, din producţie
proprie şi a unor terţi, (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web

AST GROUP                            CustomYour.Shoes
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sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
40. Tratament de materiale, servicii de
fabricare personalizată și montaj, asamblare de
materiale la comandă pentru terți, fabricare de
încălțăminte, croitorie (confecții la comandă),
servicii de pantofar (fabricare la comandă).
42. Dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, servicii de instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, servicii
de proiectare şi dezvoltare de componente
software ale calculatorului, software ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paas), servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, design de produs, design grafic, design
industrial, stilism (design industrial), design de
prototipuri, servicii de ilustrare (design), design
grafic și industrial, servicii de design de produs,
design și dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs.

───────

(210) M 2022 02100
(151) 24/03/2022
(732) VELINEO S.R.L., STR. OGORULUI,

NR. 3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

VELINEO Value in covers

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.11

clase:
24. Huse pentru scaune, huse pentru mobilă,
huse pentru perne, huse pentru fotolii puf,
huse de mobilier (neadaptate), huse de saltea
ajustabile, țesături matlasate (huse de saltele),
huse textile neadaptate pentru mobilier, huse
textile pentru mobilier (largi), huse din materiale
plastice pentru mobilier, huse textile și din plastic
pentru mobile (nemontate), huse acoperitoare
realizate din materiale textile pentru mobilier,
huse de protecție pentru saltele și piese
de mobilier, huse de schimb pentru scaune
ca piese de mobilier (neadaptate), materiale
textile, materiale textile pentru mobilier, textile
și înlocuitori de textile, lenjerie de casă, articole
textile la bucată pentru fabricarea mobilierului
tapițat.

───────

(210) M 2022 02102
(151) 24/03/2022
(732) EXCLUSIVE PROMOTION SRL,

STR. PADES NR 14, BL. 14, SC. 2,
AP. 40, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ERECTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate si articole medicinale, remedii
naturale si farmaceutice, preparate si articole
sanitare, preparate pe bază de plante pentru
trezirea sau creșterea dorinței sexuale ori pentru
îmbunătățirea performanțelor sexuale, pastile
pentru îmbunătățirea actului sexual, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate
pentru reducerea activității sexuale, lubrifianți
sexuali, geluri pentru stimularea sexuală, geluri,
substanțe lubrefiante și lubrifianți de uz personal,
pe bază de apă, silicon și ulei, creme și
loțiuni pentru sănătatea sexuală și/sau pentru
creșterea excitației sexuale, creme medicinale,

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

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

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
STR.ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA
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și anume suplimente pentru sănătatea sexuală
și / sau îmbunătățirea excitației sexuale,
lubrifianți vaginali, lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali, lubrifianți medicali, produse
farmaceutice pentru stimularea erecției.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros și
en detail) și regruparea în avantajul terților,
sub formă de magazine și magazine on line,
de produse pentru adulți și produse sex shop
în legătură cu stimulente sexuale, respectiv:
ajutoare de stimulare sexuală pentru adulți,
jucării sexuale de natura articolelor din cauciuc,
plastic, piele, sticlă și metal, îmbrăcăminte
erotică, aparate de masaj corporale, peruci,
pălării, tatuaje, cadouri pentru glume, păpuși
cu glume, păpuși 3d, păpuși gonflabile, păpuși
de călătorie și alte ajutoare sexuale pentru
adulți, și anume vibratoare, loțiuni și geluri
de masaj, uleiuri și lubrifianți parfumați și
neparfumați, jucării, lenjerie, ochelari, bijuterii,
ciorapi, lenjerie de corp, lumânări, cărți, cd-uri,
dvd-uri, suplimente sexuale, astfel încât terții
să le cunoască și să le achiziționeze comod,
prezentarea acestor produse în magazine și
magazine on line pentru vânzare și vânzarea
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
comerț online prin intermediul unui site web
propriu, alte site-uri și platforme specializate
sau platforme on line de comerț, comerțul
(prin orice mijloc) cu bice, hamuri și articole
de șelărie, comerțul (prin orice mijloace) cu
articole și articole confecționate din piele și
imitații de piele, comerțul (prin orice mijloace)
cu bijuterii de fantezie, comerțul (prin orice
mijloc) cu uleiuri esențiale, comerțul (prin orice
mijloc) cu produse alimentare, servicii de comerț
(prin orice mijloace) cu produse de parfumerie,
servicii de comerț (prin orice mijloc) cu unelte de
mână (propulsie musculară), servicii de comerț
(prin orice mijloc) cu jocuri și jucării, servicii
de comerț (prin orice mijloace) cu produse din
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest sau mică,
servicii de comerț (prin orice mijloace) cu dantelă
și broderie, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu îmbrăcăminte și articole de îmbrăcăminte,
servicii de comerț (prin orice mijloace) cu imitații
de piele, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu produse fabricate din materiale plastice,
servicii de comerț (prin orice mijloc) cu produse
cosmetice, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu panglici și dantele, servicii de comerț (prin
orice mijloace) cu membre, ochi sau dinți
artificiali, publicitate (prin toate mijloacele de
comunicare în masă), publicitate online prin
intermediul rețelelor de comunicații informatice,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,

marketing, promoții pentru aceste produse
prin toate mijloacele de comunicare cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv în
mediul online, furnizarea de informații, sfaturi
comerciale și servicii de asistență comercială și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, servicii de agenții de import-
export cu produse sex shop, servicii oferite
de magazine de cadouri online cu amănuntul,
servicii oferite de magazine, lanțuri de magazine
și magazine online pentru adulți sau specializate
tip sex shop.

───────

(210) M 2022 02106
(151) 24/03/2022
(732) OLTEANU CRISTIAN-MARIUS

(540)

ButicCochet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele și
parasolare, umbrele, umbrele de soare, curele
de umăr, curele de umăr din piele, curele din
imitație de piele, curele din piele, etichete de
piele de cusut pe îmbrăcăminte, genti pentru
articole de toaleta vandute goale, port-carduri de
piele, port-carduri din imitație de piele, serviete
din piele, șireturi din piele, șnururi din piele, ținte
decorative pentru materiale din piele.

───────

PFA, STR. TRANDAFIRILOR
NR. 10, JUD. ILFOV, 
POPESTI-LEORDENI, 077160,
 ILFOV,ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), roșu (HEX #FF2F2F)
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(540)

iZONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii oferite de un magazin online,
servicii de informare comercială și prezentare a
produselor prin intermediul unui blog, prezentare
de produse în mediile de comunicare în scopul
comercializării retail.

───────

(210) M 2022 02113
(151) 25/03/2022
(732) ALEX ECOMMERCE

(540)

LEVAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari de soare.
18. Ghiozdane.

───────

(210) M 2022 02114
(151) 25/03/2022
(732) SEGURO PROTECT SOLUTION

(540)

seguro protect solution

(531) Clasificare Viena:
03.01.04; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#59C096), roșu (HEX #FF0000), negru
(HEX #000000)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

STR. VULTURILOR NR. 92, 
SECTOR 3,BUCUREȘTI, 013295,
 ROMANIA

(210) M 2022 02107
(151) 24/03/2022
(732) ARCO EXPERT, 

SRL, STR. STADIONULUI 
NR.6, SC. B, ET. 4, AP. 40, 
JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

DISTRIBUTION SRL, 
STR. POPASAVU NR 15, 
CORP B, PARTER,BUCURESTI, 
011431, ROMANIA
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(210) M 2022 02129
(151) 25/03/2022
(732) FAR EST IMPORT EXPORT SRL,

ALEEA SANDULESTI, NR.1,
CAMERA 1, BL.C1, SCARA 4, ET.3
AP.65, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

FAR-EST din 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.17; 26.03.02; 26.11.13; 26.11.08

clase:
6. Ferestre din aluminiu, feronerie pentru
ferestre.
19. Ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondență,
publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic pentru articole de feronerie,
ferestre din aluminiu, ferestre din pvc, sticlă
colorată pentru ferestre, elemente de sticlă

40. Tâmplărie (producție la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), servicii de tâmplărie.

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

pentru ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, pervazuri de ferestre (nemetalice),
plase de insecte (nemetalice) pentru uși,
plase de insecte (nemetalice) pentru ferestre,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul in legatura cu articole de feronerie,
ferestre din aluminiu, ferestre din pvc, sticlă
colorată pentru ferestre, elemente de sticlă
pentru ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, pervazuri de ferestre (nemetalice),
plase de insecte (nemetalice) pentru uși, plase
de insecte (nemetalice) pentru ferestre, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
furnizare de informații privind comerțul exterior
in legatura cu articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, administrarea
magazinelor, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul de articole
de feronerie, ferestre din aluminiu, ferestre din
pvc, sticlă colorată pentru ferestre, elemente
de sticlă pentru ferestre, sticlă sub formă de
foi folosită la ferestre, pervazuri de ferestre
(nemetalice), plase de insecte (nemetalice)
pentru uși, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, servicii promoționale de publicitate
pentru articole de feronerie, ferestre din aluminiu,
ferestre din pvc, sticlă colorată pentru ferestre,
elemente de sticlă pentru ferestre, sticlă sub
formă de foi folosită la ferestre, pervazuri
de ferestre (nemetalice), plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, prezentare de
produse în scopuri promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de import și export in
legatura cu articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, organizare de
târguri comerciale în scopuri publicitare in
legatura cu articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

325

(210) M 2022 02132
(151) 25/03/2022
(732) NOVACHEM DISTRIBUTION SRL,

(540)

RADOST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 02133
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

(540)

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
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, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online pentru: produse de
toaleta, preparate pentru igiena orala, parfumuri,
preparate de infrumusetare si de curatare

STR. LIVIU REBREANU NR. 7, 
BL.51, SC. 2, ET. 5, AP. 67, 
SECTOR3, BUCURESTI, 
ROMANIA

ŞOS. VIRTUTII, NR.148, 
SPATIULE47, SECTORUL 6, 
BUCUREȘTI,60787, ROMANIA

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

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 16.03.17

eMAG Inovatia nu
se opreste niciodata
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pentru corp, uleiuri esentiale si extrase
aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Servicii de reţele informatice, programarea
pe calculator, servicii de programare a

calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii
de stocare a datelor online furnizate de
specialisti in calculatoare, cu privire la informatii
online, personalizate, crearea si mentinerea
de site-uri web, furnizarea de motoare
de cautare pentru internet, gazduirea de
servere, servicii ale specialistilor referitoare la
technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────
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(540)

TYPEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 26.02.07; 16.01.04;
14.05.23

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse

pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
camere video portabile, camere de bord,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii usb, adaptoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
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optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
genti pentru dispozitive de navigare prin
satelit, genți sport adaptate (echipate) pentru
a transporta căști de protecție, baterii externe,
bănci de încărcare, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, becuri de
avertizare în trafic, brățări inteligente, curele
pentru telefonul mobil, curele pentru aparate
telefonice, curele de siguranță (altele decât
cele pentru scaune de vehicule sau echipament
sportiv).
35. Regruparea în avantajul terţilor a
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
verticale, aspiratoare cu mâner electrice,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare pentru
curățarea umedă, aparate și instrumente
științifice, pentru cercetare, de navigare,
geodezice, fotografice, cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri

electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
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electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, mobile, oglinzi, rame pentru
tablouri, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,

căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

330

curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne
cu dispozitive electrice reîncărcabile, becuri
de iluminat, genți pentru biciclete, genți
laterale adaptate pentru vehicule cu două
roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri automate,
ceasuri digitale, ceasuri electrice, ceasuri
mecanice, ceasuri deșteptătoare, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb

pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

331

de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne
cu dispozitive electrice reîncărcabile, becuri
de iluminat, genți pentru biciclete, genți
laterale adaptate pentru vehicule cu două
roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri automate,
ceasuri digitale, ceasuri electrice, ceasuri
mecanice, ceasuri deșteptătoare, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri

electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
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electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, mobile, oglinzi, rame
pentru tablouri, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu aspiratoare, aspiratoare
electrice, aspiratoare verticale, aspiratoare
cu mâner electrice, aspiratoare de uz
casnic, aspiratoare pentru curățarea umedă,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,

cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
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pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, mobile, oglinzi, rame
pentru tablouri, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
furnizarea de informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la aspiratoare, aspiratoare
electrice, aspiratoare verticale, aspiratoare
cu mâner electrice, aspiratoare de uz
casnic, aspiratoare pentru curățarea umedă,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,

cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

334

pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, mobile, oglinzi, rame
pentru tablouri, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de informatii comerciale furnizate
online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru

telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
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iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, mobile, oglinzi, rame pentru
tablouri, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02135
(151) 25/03/2022
(732) DOM VISTA MEDICAL S.R.L.,

STR. MOLIERE NR. 8A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOM VISTA MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
03.11.02

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 02146
(151) 25/03/2022
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, BD. BARBU VACARESCU
201, ETAJ 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(540)

CARDO RESIDENCE
by Prime Kapital

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.07;
26.11.08

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, servicii privind managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#FF0000), alb (HEX #FFFFFF)

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, BD. MIRCEA VODĂ 
NR.24, ET. 4, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,030662, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (HEX #D93831,
HEX #FF898D), alb (HEX #EEEEEE),
gri închis (HEX #6F6751)
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de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,

servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, încărcarea mașinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curățenie),
închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
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educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

(210) M 2022 02150
(151) 25/03/2022
(732) PINTILIE CĂTĂLIN-VALERIU,

ALEEA FIZICIENILOR NR. 1,
SCARA A, ETAJ 6, AP A604,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mind Couture

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
26.01.01; 26.01.15; 03.02.01; 03.02.24;
03.02.25; 03.02.26

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte șipărți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, articole vestimentare
pentru bărbați, şepci (articole pentru acoperirea
capului), jachete cu glugă (parka ), cămăsi,
cămăsi cu mânecă scurtă, șosete, maieuri
sport, jachete căptușite (îmbrăcăminte), flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), tricouri cu
mânecă scurtă, pantaloni (Am.).

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#f37e21), negru (HEX #040000),
albastru (HEX #010080, HEX #182b52,
HEX #070c8a)
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(210) M 2022 02152
(151) 26/03/2022
(732) ALEXANDRU-FLORIAN

GUȘTERE, STRADA DREPTĂȚII
NR. 11, BL. P12, SC. 2, ET. 2,
AP. 37, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

TUVet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, preparate chimice de
curățare pentru uz casnic, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele umede pentru
uz igienic și cosmetic.
5. Preparate chimice de uz veterinar,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru animale, preparate igienice
de uz veterinar, produse și articole
pentru igienă, suplimente alimentare pentru
animale, suplimente alimentare, medicamente,
medicamente de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante, produse
dezinfectante de uz menajer, șervețele sanitare
pentru uz menajer, șervețele dezinfectante,
șervețele de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.

───────

(210) M 2022 02153
(151) 26/03/2022
(732) ALEXANDRU-FLORIAN

GUȘTERE, STRADA DREPTĂȚII
NR. 11, BL. P12, SC. 2, ET. 2,
AP. 37, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

The power of
chemicals and nature

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

3. Șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
produse cosmetice.
5. Preparate chimice de uz veterinar,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru animale, preparate igienice
de uz veterinar, produse și articole
pentru igienă, suplimente alimentare pentru
animale, suplimente alimentare, medicamente,
medicamente de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante, produse
dezinfectante de uz menajer, șervețele sanitare
pentru uz menajer, șervețele dezinfectante,
șervețele de uz medical.

───────

(540)

TeraDuct ONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2022 02161
(151) 28/03/2022
(732) TERAPLAST SA, 

CALEA TERAPLAST NR.1, 
SAT SĂRĂȚEL,
JUD. BISTRIȚA NĂSĂUD, 
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,427301, 
BISTRIȚA NĂSĂUD,ROMANIA
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17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fittinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice
pentru construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(540)

WERTHA OIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

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

4. Lubrifianți.
───────

(540)

La Gloria
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de brutărie, respectiv amestecuri
pentru produse de brutărie, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, produse
de cofetărie, produse de patiserie, covrigei, turtă
dulce, biscuiți de turtă dulce, napolitane, dulciuri,
dulciuri tari, dulciuri din ciocolată, dulciuri de
casă.
43. Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi., servicii de alimentație
publica.

───────

(210) M 2022 02163
(151) 28/03/2022
(732) HIDROSERVCO SRL, 

STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 93, 
BL. 83,SC.A,AP. 8, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,100537, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben închis,
galben deschis, maro, alb

(210) M 2022 02164
(151) 28/03/2022
(732) ALADIN COM IMPEX SRL, 

ŞOS. ALEXADRIEI NR. 476, 
JUD. ILFOV,BRAGADIRU, ILFOV, 
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.PORII NR. 152, SC.B, AP.96, 
JUD.CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, 
ROMANIA
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(540)

LEGIS TAX Returnăm
impozitele tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, management imobiliar,
închirierea apartamentelor, colectarea chiriilor,
subscriere de asigurări, servicii actuariale,
servicii de brokeraj, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, management și cercetare
financiară, servicii de tranzacții și plăți financiare.

───────

(540)

DACIA O TREABĂ BUNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

12. Vehicule, mașini sport, aparate de locomoție
terestră, automobile, piesele lor componente,
și anume: amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare pentru automobile, tetiere
pentru vehicule, arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, capote pentru autovehicule, capote
pentru automobile, capote pentru motoarele
vehiculelor, caroserii pentru automobile, centuri
de siguranto pentru scaunele vehiculelor,
șasiuri auto, circuite hidraulice pentru vehicule,
airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), discuri de frână pentru vehicule,
ambreiaje pentru vehicule terestre, jante,
ștergătoare de parbriz, frâne pentru vehicule,
jante de roți pentru vehicule, scări pentru
vehicule, motoare de vehicule terestre, parbrize,
parasocuri pentru automobile, pneuri, portbagaje
pentru vehicule, portiere de vehicule, roți de
vehicule, retrovizoare: scaune de vehicule,
geamuri de vehicule, volane pentru vehicule,
prelate pentru vehicule.
35. Publicitate în domeniul auto, publicitate
online pe rețea informatică, publicitate prin
internet pentru vânzarea de automobile,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondență, publicitate
directă prin poștă, organizare și realizare de
evenimente publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, studii de piață, publicitate
și marketing, distribuire de anunțuri publicitare:
servicii promoționale de publicitate, publicitate

(210) M 2022 02175
(151) 28/03/2022
(732) LEGIS TAX SRL, 

STR. COSTACHE NEGRI, NR.60, 
BL.C4, SC.B,PARTER, CAM.17, 
JUDETUL IASI,IASI, 700070, IAȘI,
 ROMANIA

(210) M 2022 02176
(151) 28/03/2022
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A, 

STR. UZINEI, NR.1, 
JUDETUL ARGES,MIOVENI, 
ARGEȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#1d8a77), portocaliu (Hex #f08213),
maro (Hex #7e4a11)

(591) Culori  revendicate:  verde  deschis
(Pantone 5615)
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cu răspuns direct, publicare de texte și
materiale publicitare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
vânzare prin licitație a vehiculelor, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor în domeniul auto, prezentare de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul de produse în domeniul
auto, de automobile noi și la mâna a două și de
piese de schimb, servicii de vânzare online de
vehicule și de accesorii automobile, realizarea de
expoziții comerciale în domeniul auto, furnizarea
de informații și consiliere comercială către
consumatori, consultanță privind organizarea
afacerii, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul auto, administrare comercială în
domeniul auto.

───────

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

(540)

BETTER HAIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.12

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a părului
și corpului, serumuri de înfrumusețare, seruri
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
față, cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază
de colagen de uz cosmetic, produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, pulverizatoare pentru corp.

(210) M 2022 02181
(151) 28/03/2022
(732) BETTERLIVING S.R.L., 

STR. RAPSODIEI NR. 9, 
JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA,CONSTANȚA,
ROMANIA

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a părului
și corpului, serumuri de înfrumusețare, seruri
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
față, cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază
de colagen de uz cosmetic, produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, pulverizatoare pentru corp, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────
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(210) M 2022 02183
(151) 28/03/2022
(732) PSP TOP CONSULT S.R.L.,

(540)

Atelierul de Asigurari
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2022 02192
(151) 29/03/2022
(732) ORTHO SMILE A.M.

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.03;
29.01.04

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, ROMANIA

STR. PUȚUL LUI ANDREI NR. 8,
CAMERA 1, SAT BALOTEȘTI, 
JUD.ILFOV, COMUNA 
BALOTEȘTI,ILFOV, ROMANIA

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

ortho smile

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

ORTHODONTIC CENTER S.R.L.,
STR. HARMANULUI, NR. 25, 
BL.32, SC. E, AP. 4, 
JUDEȚ BRAȘOV,BRASOV, 
ROMANIA

36. Servicii de asigurare, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, asigurări,
administrarea asigurărilor, agenții de asigurări,
servicii de asigurări personale, servicii de
asigurări de locuințe, servicii de asigurări
de viață, servicii de brokeraj de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, servicii
privind asigurările de călătorie, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii
de brokeraj aferente asigurărilor medicale,
furnizare de informații privind serviciile de
asigurări și serviciile financiare, subscriere de
asigurări pentru accidente auto, brokeraj de
reasigurări, brokeraj de asigurări, asigurare
contra accidentelor, gestionare de asigurări,
asigurare de sănătate, asigurări de călătorie,
asigurări de viață, încheierea de contracte de
asigurări de servicii, servicii de societăți de
asigurari, servicii de asigurare a autovehiculelor.

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de o
clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală
şi analize specifice domeniului, servicii
medicale, consultații stomatologice, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a dinților,
servicii de ortodonție.
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(210) M 2022 02193
(151) 29/03/2022
(732) INTERTOY ZONE SRL,

(540)

Sophie

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

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

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

───────

(210) M 2022 02196
(151) 29/03/2022
(732) S.C. CENTRU DE REABILITARE

(540)

C.R.O.N. PHOENIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 03.07.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
furnizare de centre de recuperare fizică,
osteopatie, servicii de chiropractică pentru copii,
chiropractică, masaj.

───────

STR.CAMINULUI, NR. 6, 
SECTOR2, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA
PHOENIX SRL, 
STR. LIVIUREBREANU NR. 16, 
BL. A4 SC. 7 AP. 72, CAM.2, 
SECTOR 3,BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2022 02197
(151) 29/03/2022
(732) KEY TO SUCCESS SRL, ALEEA

ALEXANDRU, NR.9, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011821, ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC CONSULT
SRL, STR.UNIRII NR.3,, BLOC D8,
AP.31, JUD. CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(540)

k2s

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

clase:
35. Recrutare, selectie, plasare de personal,
servicii de consultanță în afaceri.
41. Servicii educative și de instruire, instruire
de personal, pregătire și instruire, organizare
de cursuri, servicii educaționale de tip coaching,
asistență profesională indivualizată, consiliere
și coaching cu privire la carieră, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, formare
profesională, furnizare de cursuri de formare și
de instruire

───────

(210) M 2022 02203
(151) 29/03/2022
(732) SILVIA BALAN-VIȚELARU,

INT.BÂRSEI NR. 1A, BL. M9BIS,
SC.1, ET. 3, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STISIA DESIGNED
TO BE NOTICED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.13

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

14. Articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, brelocuri placate cu
metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, etichete din metale
prețioase de cusut pe îmbrăcăminte, gablonțuri
din bronz, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
accesorii pentru bijuterii, ace (bijuterii), ace
de cravată, ace bijuterii pentru pălării, ace
de rever (bijuterii), agrafe de argint, agrafe
de cravată, amulete, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu
pietre prețioase, articole de bijuterie false,
articole de bijuterie semiprețioase, articole de
imitații de bijuterie, bijuterii confecționate din
metale prețioase, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii de damă, bijuterii fantezie,
imitații, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru copii,
bijuterii pentru uz personal, bijuterii pentru față,
bijuterii personale, bijuterii prețioase, bijuterii-
pandantive, brățări, brățări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brelocuri, broșe (bijuterie), butoni
de cămașă, butoni de manșetă, camee (bijuterii),
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cercei, podoabe din chihlimbar, clipsuri pentru
urechi, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, ace de cravată, cutii pentru
butoni de manșete decorativi, diademe, fir de
sârmă din metale prețioase (bijuterii), fire din
metale prețioase (bijuterii), imitații de bijuterii,
inele (bijuterii), insigne de rever ornamentale,
jad (articole de bijuterie), lanțuri (bijuterii), lanțuri
de cravată din metale prețioase, lanțuri de
gât, medalioane (bijuterii), ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte,
pandantive, ornamente pentru pălării (din metale
prețioase), perle (bijuterie), piese și accesorii
pentru bijuterii, podoabe (bijuterie), ștrasuri,
tiare, casete de bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, instrumente cronologice, produse de
bijuterie.
18. Bagaje, bagaje (genți), articole de voiaj,
borsete, casete pentru accesorii de frumusețe,
rucsacuri pentru purtat copii, curele pentru genți
de mână, cutii de machiaj, cutii de pălării, pentru
voiaj, cutii din imitații de piele, cutii din piele
pentru pălării, cutii pentru cravată, geamantane,
genți, genți de călătorie, genți de lucru, genți de
mână, genți de mână (poșete), genți de mână
pentru bărbați, genți de umăr, genți de stradă,
genți de seară, genți de plajă, genți de pânză,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți de
voiaj din pânză, genți din blană sintetică, genți
din imitatie de piele, genți din piele, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru cosmetice
(fără conținut), genți pentru haine, genți pentru
ieșiri la sfârșit de săptămână, genți pentru
îmbrăcăminte sport, port-carduri de piele, port-
carduri din imitație de piele, serviete din piele,
umbrele, umbrele de soare.
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte pentru teatru,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbați, ascoturi (cravate), halate de

baie, slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
articole de încălțăminte pentru plajă, papuci
de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, botoșei, cizme,
espadrile, ghete, încălțăminte cu închidere
cu arici, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de sport,
încălțăminte de stradă, mocasini, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru sport, pantofi de ocazie, papuci de casă,
papuci din piele, sandale, sandale bărbătești,
sandale de damă, șlapi, teniși, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
de acoperit fața (articole de îmbrăcăminte), nu
pentru scopuri medicale sau sanitare, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
băști, bentițe pentru cap, berete, bonete, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, cozorocuri, căciuli
de blană artificială, căciuli tricotate, eșarfe de
pus pe cap, eșarfă tubulară, fesuri, glugi,
jobene, manșoane (îmbrăcăminte), manșoane
de blană, măști de față (articole de modă), pălării,
pălării de plajă, pălării pentru femei, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
șepci (articole de îmbrăcăminte), toci (pălării),
turbane, viziere (articole de îmbrăcăminte),
voalete, accesorii metalice pentru încălțăminte,
branțuri, gulere detașabile, gulere pentru rochii,
gulere false, batiste de buzunar, baticuri de
purtat la gât, bermude, bikini, blazere, blugi,
bluze, bluze de trening, blănuri, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe pentru bebeluși, bluzoane,
bolerouri, brâie pentru smoching, bretele pentru
imbracaminte, burtiere pentru femei însărcinate
(articole de îmbrăcăminte), caftane, cămăși,
cămăși de costum, cămăși cu nasturi, cămăși
din catifea reiată, cămăși din tricot, cămăși
purtate peste îmbrăcăminte, camizole de noapte,
cape și pelerine, cardigane, capoate, centuri
de piele, centuri din materiale textile, cămăși și
furouri, chimonouri, ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
combinezoane, corsete pentru talie, costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie,
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru femei, costume de baie pentru
copii, costume de bal mascat, costume de
damă, costume de dans, costume de bebeluși,
costume de ploaie, costume de seară, costume
din piele, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume informale (casual), cravate, curele
(accesorii vestimentare), dubluri pentru jachete,
egări (pantaloni), eșarfe, etole (blănuri), flanele,
fracuri, fular tip manșon, fulare (eșarfe pentru
gât), fuste, gabardine (îmbrăcăminte), fuste-
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pantalon, geci, haine de casă, haine din lână,
haine tricotate, halate de casă, halate de baie,
hanorace, helănci, îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte țesută,
izmene, jachete, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete impermeabile, jachete
lungi, lenjerie intimă și de noapte, jambiere,
jartiere de mireasă, maiouri, mantale, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși, mantouri, măști de față
(îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni, pantaloni
de ocazie, pantaloni de relaxare, papioane,
pardesiuri, pelerine, ponchouri, pulover (articole
de îmbrăcăminte), pufoaice (articole de
îmbrăcăminte), redingote, rochii de gală pentru
femei, rochii de mireasă, rochii de plajă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, sacouri sport, salopete, șaluri,
sarafane, sariuri, saronguri, șalvari, smochinguri,
șorturi, șosete, taioare, taioare-pantalon, ținute
de seară, ținută stil casual, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, tricotaje, tricouri, tunici,
tutuuri, uniforme, veste, îmbrăcăminte.
35. Servicii de comandă computerizată de
stoc, consiliere cu privire la produse de
consum, comenzi de achiziție pentru prelucrare
administrativă, consiliere cu privire la produse
de consum în legătură cu cosmeticele,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul
în barter, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor
și serviciilor, informare și consultanță cu
privire la comerțul exterior, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, organizare de cumpărări
colective, organizarea de servicii contractuale

(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de import și export, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii
de telemarketing, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, organizarea de expoziții comerciale
și servicii expoziționale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
marketing de produse, împărțirea de eșantioane
de produse, marketing pentru evenimente,
organizare de lansări de produse, organizare
de parade de modă în scopuri de promovare
a vânzărilor, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizare și plasare de
reclame, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, promovare a vânzărilor de
produse din industria modei prin articole
promoționale în reviste, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de produse
prin factori de influență, promovare de produse
prin influeceri, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare, servicii
de marketing, servicii de promovare, servicii
de merchandising, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
promoționale comerciale.
40. Brodare, croirea stofelor, croirea țesăturilor,
croitorie, croitorie (confecții la comandă),
croitorie la comandă, croitorie pentru bărbați
sau femei, cusut artizanal (producție la
comandă), cusut artizanal și croitorie, cusătorii
(fabricări la comandă), furnizare de informații
despre croitorie, furnizare de informații despre
croitorie de damă, furnizare de informații
despre servicii de brodare, imprimare 3d,
gravarea șabloanelor, mulaje din materiale
textile, retușarea îmbrăcămintei, servicii de
brodare a tricourilor, servicii de croitorie, tivirea
stofelor, tivirea textilelor, țesătorie.

───────
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(540)

TOTTI CAFFE VIVID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.13; 29.01.13

clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata

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

STR. NICOLAE TECLU NR.51, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 032368, 
ROMANIA

(210) M 2022 02205
(151) 29/03/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, 

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
uleiuri de cafea, doze de cafea, arome de cafea,
cafea cu gheață, extracte de cafea, cafea cu
lapte, înlocuitori de cafea, capsule de cafea,
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea măcinate, esențe de
cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, închiriere de automate de
vânzare, publicitate, organizarea, gestionarea
şi monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare şi fidelizare a clienţilor,
servicii de fidelizare şi loializare a clienţilor
în scopuri comerciale, promoţionale şi/ sau
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
terţilor prin intermediul unui sistem de carduri
de loialitate şi fidelitate, servicii de carduri de
fidelitate (promovare), servicii de carduri de
loialitate, organizare, gestionare şi monitorizare
a programelor de stimulare a vânzărilor,
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau stimulente
pentru client, în scopul promovării produselor
şi serviciilor, organizarea şi administrarea unui
program de promovare a produselor şi serviciilor
ce permite participanţilor ca, prin intermediul
unui card, să obţină puncte refolosibile,
reduceri la preţul bunurilor şi serviciilor, ori
servicii îmbunătăţite, organizarea de campanii

publicitare şi de promovare, pentru terţi,
campanii de marketing, organizarea de campanii
de discount-uri în scopul promovării produselor
şi serviciilor, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, servicii de agenții de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de cost,
difuzare de anunţuri şi materiale publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
servicii pentru compararea preţurilor, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────
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(540)

DistriBIO Distribuitor
de sănătate

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2022 02212
(151) 29/03/2022
(732) GLOBAL PET TRADE S.R.L.,

(540)

DONDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(540)

nativa.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 19.01.12; 26.05.01; 26.05.16

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

(210) M 2022 02206
(151) 29/03/2022
(732) REPUBLICA BIO SRL, 

B-DUL TINERETULUI NR. 23, 
BL. 6A, ET.7, AP. 31, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

───────

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îngrijire personala, produse
cosmetice, produse de uz casnic, ustensile și
recipienți pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, piepteni și bureți, perii (cu
excepția pensulelor), produse de aromaterapie,
produse destinate animalelor de companie,
boluri pentru hrana, jucarii pentru animale de
companie, produse de îngrijire pentru animale
de companie, articole de decor pentru interior
și exterior, articole pentru sport, jucarii pentru
copii, sisteme de supraveghere video, gadget-
uri, produse IT, accesorii pentru produse IT
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau

(210) M 2022 02213
(151) 29/03/2022
(732) ION-CRISTIAN UNGURAŞ, 

INT. ION CIOPLEANU NR. 8, 
ET. 6,AP. 41, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

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

antiinflamatoare de uz veterinar, suplimente
nutritive pentru câini şi pisici.

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
geluri antireumatice de uz veterinar, geluri

3. Preparate pentru îngrijirea animalelor,
cosmetice pentru animale, șampoane pentru
animale, șampoane pentru câini și pisici,
balsamuri (nemedicinale) pentru câini și pisici,
șampoane pentru cabaline.

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

CALEA GIULEŞTI NR. 333,
CLĂDIREA C14, CAMERA 
NR.41, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă (promovare).

───────

(540)

THE REVIVAL VINTAGE FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 01.03.12;
01.03.16; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.12;
26.11.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
organizare de târguri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice

sau publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile de
dans.

───────

(540)

Sănătoate

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

(210) M 2022 02216
(151) 29/03/2022
(732) IULIAN-NINEL DĂNILĂ, 

CALEA GIULEŞTI NR. 47, 
BL. 11A, ET. 6,AP. 34, SECTOR 6,
 UCUREȘTI,ROMANIA

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

BD. TINERETULUI NR. 23, 
BL.6A, ET.7, AP. 31, 
SECTOR 4,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2022 02218
(151) 29/03/2022
(732) REPUBLICA BIO SRL, 
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
dezinfectante.
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, fructe proaspete
şi legume, seminţe, toate acestea fiind produse
agricole şi produse agricole bio., cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole şi a produselor agricole bio (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

Multi Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.02

clase:
3. Substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice, servele umede igienice, servele
umede cosmetice, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, şampoane uscate, capeline
impregnate cu sampon de uz cosmetic,
preparate de curăţare uscată.
5. Bumbac absorbant, vată absorbantă, plasturi
adezivi, leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale, leucoplasturi pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, săpun antibacterial, loţiune
antibacteriană pentru spălarea mâinilor, bandaje
pentru pansament, balsamuri pentru scopuri
medicale, comprese, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, dezinfectanţi, preparate pentru spălat
de uz medical, pansamente, medicale, cutii de

(210) M 2022 02219
(151) 29/03/2022
(732) SELF CARE MEDICAL, 

STR. PIPERA TUNARI, 
NR. 51,JUDETUL ILFOV, 
VOLUNTARI,ILFOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, 
STR. CONSTANTINLACEA NR. 12-14,  
JUDETUL BRASOV,  BRAȘOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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prim-ajutor, umplute, tifon pentru pansamente,
iod pentru scopuri farmaceutice, preparate
tratament pentru păduchi (pediculicide),
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
scutece pentru incontinenţă, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), prosoape sanitare, şerveţele
sanitare, absorbante sanitare, servetele umede
impregnate cu substante farmaceutice, servetele
umede impregnate cu substante medicinale,
gulere pentru scopuri chirurgicale, pansamente
chirugicale, tinctură de iod, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, bureţi cicatrizanţi, vată pentru
scopuri medicale.
10. Aleze, bandaje ortopedice pentru articulaţii,
bandaje, elastice, ploşti, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate de kinetoterapie de uz
medical, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cearşafuri pentru bolnavi, mănuşi pentru
scopuri medicale, mănuşi pentru masaj, seringi
hipodermice, cearşafuri pentru incontinenţă,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lanţete,
măşti utilizate de către personalul medical,
aparate de masaj, pernuţe pentru prevenirea
escarelor pe corpul pacienţilor, pesare, aparate
pentru exerciţii fizice de uz medical, aparate
de fizioterapie, pisoare portabile, ciorapi pentru
varice, seringi pentru injecţii, seringi pentru
scopuri medicale, termometre pentru scopuri
medicale, apăsătoare de limbă, halate pentru
examinarea pacienților.

───────

(210) M 2022 02225
(151) 30/03/2022
(732) S.C. INTERCARDIODIAB S.R.L,

(540)

CLINICA ICD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

clase:
35. Întocmire de rapoarte psihologice, emiterea
de rapoarte medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,

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

STR. MIHAI VITEAZUL, NR.26
A, BL. C 1, ET. 1, 
JUDETULSUCEAVA, SUCEAVA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
tratament psihologic, teste psihologice efectuate
în scopuri medicale, teste psihiatrice, teste
de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), testare psihometrică în scopuri
medicale, terapie psihologică pentru sugari
și copii, terapie prin artă, terapie asistată
de animale, servicii psihiatrice, servicii oferite
de un psihoterapeut, servicii de psihoterapie,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de psihologie ocupațională,
servicii de psihologie, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutică, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultații în domeniul
farmaceutic, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furizare
de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
preparare de rețete în farmacii, preparare și
dozare de medicamente, prepararea de rețete
de către farmaciști, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de informații
despre prepararea și dozarea de medicații,
servicii medicale, stomatologie, servicii prestate
de opticieni, ajustare dispozitive ortopedice,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
analize de depistare a drogurilor, alcoolului
și adn pentru scopuri medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, asistență medicală de urgență,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consultanță cu privire
la teste de auz, fixare de proteze pentru

membre, fixare de proteze, fixare de orteze,
fixare de membre artificiale, de dispozitive
protetice și de proteze, fixare de dispozitive
protetice, examinarea medicală a persoanelor,
examinare ginecologică de frotiu papanicolau,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
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urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii de
analize de sânge, servicii de analize de depistare
a consumului de droguri, servicii consultative
privind aparate și instrumente medicale, servicii
ale unei bănci de sânge de cordon ombilical,
servicii ale clinicilor medicale, screening de
adn pentru scopuri medicale, recoltarea și
conservarea sângelui uman, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, podolog, planificare
de tratamente medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
informații referitoare la donarea de sânge,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, servicii de consiliere
medicală la domiciliu, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de clinici medicale si de sanatate,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare

în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
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tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de tratamente pentru dependenții în sevraj,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de tratament
medical la domiciliu, teste de colesterol,
teste de auz, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, testare
genetică în scopuri medicale, testare antidrog
pentru depistarea abuzului de substanțe,
termoterapie medicală, terapie de raclaj pe
meridian (gua sha), terapie cu unde de șoc,
terapie ayurvedică, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, servicii spitalicești,
teste de sarcină, teste vasculare, tratament și
îngrijire prin biorezonanță, tratarea dislocațiilor
articulațiilor, entorselor, fracturilor sau a altor
leziuni similare (judo-seifuku), chiropractică,
case de odihnă, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, furnizare de echipamente pentru băi
cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu laser

pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, saloane de frumusețe, saloane de
coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────

(210) M 2022 02232
(151) 30/03/2022
(732) SC ACCENT TRAVEL & EVENTS

(540)

accent DMC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR. 215,
SUBSOL PARTER CAM. 1-4, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de câlătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 02234
(151) 30/03/2022
(732) ENERGETICA TOUR SERVICE

(540)

ENERGETICA TOUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.04.02; 26.11.13;
26.11.22; 26.03.04; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#ffa31a), albastru (HEX#2b114a9)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol si
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de câlătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(540)

WINE MOOD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț online cu ridicata și
amănuntul.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, servicii de restaurant și bar,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii de bar cu
servire de vin, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de restaurant.

───────

(591) Culori revendicate: verde
(HEX#bbbb00), albastru (HEX#0006f),
alb (HEX#f3f6f4)

SRL, CALEA CĂLĂRAȘILOR,
NR.250, BL.S18, SC.1, AP.5,
CAM. 2, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(210) M 2022 02243
(151) 30/03/2022
(732) MARIN IVANOV, 

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 1, 
SC. 3, BL. 1, ET. 5,AP. 85, 
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(210) M 2022 02244
(151) 30/03/2022
(732) LAURA CHINDRIS, STR. VENUS

NR. 35, CORP A, SC. B, ET. 3,
AP.17, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

REVIVE MEDICAL
REVITALIZING BEAUTY FOR

YOUR CHANGING SKIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.02.01

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, consiliere cu privire
la diete și nutriție, consiliere legată de
nutriție, consiliere în materie de sănătate,
consultanță legată de nutriție, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, fizioterapie, furnizare de informații
în materie de sănătate, furnizare de informații
referitoare la nutriție, furnizare de informații
nutriționale despre alimente, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutritive, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, furnizare de informatii referitoare
la sanatate, întocmire de rapoarte cu privire
la aspecte legate de îngrijirea sănătății, masaj,
informații referitoare la masaj, furnizare de
servicii privind programe de pierdere în greutate,
planificare și supraveghere în materie de
regimuri alimentare, planificare și supraveghere

a dietei pentru scăderea în greutate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii
consultative privind pierderea în greutate, servicii
consultative privind controlul greutății, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere medicală în materie de dietă,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de dietetică, servicii de consultare în
legătură cu masajul, servicii de consultanță
în vederea pierderii în greutate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de consultanță referitoare la îngrijirea
sănătății, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, servicii de consiliere
referitoare la diete, servicii de masaj pentru femei
gravide, servicii de masaj la picioare, servicii
de gestionare a greutății, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, servicii
de evaluare a sănătăţii, servicii de terapie,
servicii pentru scăderea în greutate, servicii
pentru planificarea programelor de scădere în
greutate, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, servicii
medicale, tratamente pentru controlul greutății,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față, analiză cosmetică,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, eliminarea celulitei,
electroliză efectuată în scopuri cosmetice,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
îngrijiri de igienă și frumusețe, îngrijiri de
igienă pentru oameni, îngrijirea estetică a
picioarelor, îngrijire cosmetică pentru persoane,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii oferite
de saloane de îngrijire a pielii, servicii oferite
de saloane de frumusețe, servicii de consultanță
în materie de îngrijire a frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de epilare cu laser, servicii de epilare,
servicii de cosmetică, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de îngrijire a frumuseții,

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 293 CP), albastru deschis
(Pantone 3005 CP)
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servicii de îndepărtare permanentă și reducere a
părului, servicii de tratament cu microace, servicii
de saună, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratare a celulitei, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale de epilare,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, tratament cosmetic cu laser pentru
varicozități, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratament cosmetic.

───────

(210) M 2022 02253
(151) 30/03/2022
(732) OCTAVIAN COSTIN, STR. ALUNIS,

(540)

azmed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.25; 26.01.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(540)

b1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.04.01;
27.07.01

clase:
9. Aplicații software descărcabile care oferă
accesul la cursuri educative sau de
instruire, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la conferințe, congrese,
seminarii, simpozioane, workshop-uri, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
evenimente educative sau de divertisment,
softuri educaționale, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, materiale
educative descărcabile, fotografii digitale
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere audio
descărcabile, cărți electronice descărcabile, serii
de cărți descărcabile, podcast-uri descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,

NR.35, JUDETUL MURES, 
TARGU-MURES, MUREȘ, 
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  portocaliu,  rosu,
albastru

(210) M 2022 02255
(151) 30/03/2022
(732) B1 TV CHANNEL S.R.L., 

STR. CRISTIAN POPIȘTEANU 
NR. 2-4,ETAJ 3, BIROUL NR. 7, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
STR.DRUMUL GĂZARULUI, 
NR.43-45,PAVILIONUL 
ADMINISTRATIV,CAMERA NR. 2, 
ETAJ 1, SECTOR 4,BUCURESTI, 
ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

359

aplicații software pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, aplicații
software descărcabile pentru transmiterea de
știri, informații și dezvăluiri din actualitatea
cotidiană, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la o emisiune de
televiziune, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la o emisiune de radio, înregistrări
video descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio, anunțuri
publicitare descărcabile.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
ori pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
relaţii publice, organizarea de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea
online de evenimente în scop publicitar
sau comercial, organizarea de campanii de
promovare, organizarea de expoziții în scop
publicitar sau comercial, organizarea de târguri
în scop publicitar sau comercial, servicii de
telemarketing, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor

de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
servicii de relaţii media, servicii de revista presei,
sondaje de opinie.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, furnizarea de camere de chat pe
internet, servicii de conferințe pe web,
trasmiterea de video la cerere (video-on-
demand), transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (webcam).
41. Educație, divertisment, producţia de
programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de
radio, producția de emisiuni de televiziune,
producția de talk-show-uri de televiziune și/
sau de radio, organizarea de dezbateri
televizate, organizarea de dezbateri la radio,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
servicii de instruire prin intermediul emisiunilor
de radio sau de televiziune, furnizare de
servicii de divertisment și educație prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul
radioului, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
jurnalistice, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
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de înregistrare, scrierea de scenarii, altele
decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, furnizarea de instruire,

transfer de know-how (instruire), organizarea
de cursuri, prezentarea operelor de artă
vizuale sau literare publicului în scop cultural
sau educațional, servicii de traducere și
interpretare lingvistică, rezervarea locurilor
pentru spectacole, teatru radiofonic, productii
de teatru pentru televiziune, producţii de
teatru, organizarea de concerte, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), publicare de
calendare de evenimente, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, organizare de competiții în scop sportiv,
educațional sau de divertisment, proiecții de
filme cinematografice, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de
date online accesibilă prin intermediul unui
abonament și care conține ziare și extrase
din ziare, emisiuni de televiziune și de radio
înregistrate, servicii de biblioteci multimedia
(mediateci).

───────

(540)

DORcopt
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Aperitive (tartine), baghete umplute, biluțe
de brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, biscuiți cu ceapă, biscuiți de
orez, biscuiți umpluți cu brânză, blaturi de pizza,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), chipsuri de porumb, clătite, clătite
sărate, covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi
și ketchup în chifle deschise, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări sărate pe bază de
cereale, hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu

(210) M 2022 02256
(151) 30/03/2022
(732) ILIE-MARINICĂ IOAN, 

STR. ȘTEFAN CEL MARE, BL. V1,
AP.16, JUD. NEAMȚ, TÂRGU 
NEAMȚ,615200, NEAMȚ, 
ROMANIA
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brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri în pâine,
hot dog (sandvișuri), lipii cu pui, pizza, pizza
(preparată), pizza proaspătă, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
produse de patiserie aromate, quiche (tarte
sărate), quiche (preparat culinar franțuzesc),
rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri
de pâine umplute, rulouri umplute, sandviș din
brânză topită, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, amestecuri pe bază de cacao, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi din cafea,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai cu aromă
de fructe, boabe de cafea, boabe de cafea
măcinate, boabe de cafea prăjite, cacao, cafea,
baghete, batoane de pâine, biscuiți aperitiv,
biscuiți din pâine, biscuiți dulci sau sărați, brioșe
umplute cu gem, chifle, chifle cu gaură în mijloc
(bagels), chifle dulci, chifle moi (pâine), chifle
umplute, crutoane, foi pentru tortilla, foi pentru
tacos, grisine groase, grisine subțiri, lipie, lipie
pe bază de cartofi, lipii pentru sandvișuri (pâine),
miniclătite, pâine aromată cu condimente, pâine
coaptă în prealabil, pâine cu semințe de soia,
pâine cu stafide, pâine cu umplutură, pâine cu
usturoi, pâine daneză, pâine de malț, pâine
de secară, pâine făcută cu drojdie, pâine fără
gluten, pâine integrală, pâine la aburi, pâine
multicereale, pâine nedospită în foi subțiri, pâine
nefermentată, pâine pita, pâine prăjită, pâine
prăjită (biscuiți), pesmet, pesmet din pâine,
pișcoturi, prăjituri pentru ceai, pâine proaspătă,
pâine semicoaptă, pâine sub formă de bastoane,
pâine umplută cu fructe, pâine și chifle, pâini cu
fructe, rulade de bacon, rulouri de pâine daneză,
snacks-uri crocante, tortillas, brioșe cu fructe,
biscuiți de graham, budinci, ciocolată, cornuri,
cozonaci, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
înghețate și dulciuri, panettone (cozonac italian),
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
praline cu napolitană, prăjituri pavlova cu gust de
alune, produse de cofetărie congelate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, tiramisu.

───────

(210) M 2022 02263
(151) 31/03/2022
(732) ARCEN - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ

PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI
NORMALITATE, STR. SEMILUNEI
NR. 7, ETAJ 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Străzi Deschise
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(540)

Party Starters LET
US ENTERTAIN YOU

(210) M 2022 02279
(151) 31/03/2022
(732) Party Starters SRL, 

DRUMUL COOPERATIVEI, 
NR.110F, ETAJ1, AP.5, 
CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01;
29.01.04

clase:
41. Divertisment, activitați sportive si culturale.

───────

(540)

HAPPY FINGERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 05.09.03;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.08

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

43. Servicii oferite de restaurant, alimentație
publică, servicii de fast-food, servicii de catering.

(210) M 2022 02283
(151) 31/03/2022
(732) TÂMPA HR SRL, STR. OLTEȚ

(540)

wsa group WORK
SUPPORT AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 29.01.12

clase:
35. Managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare,
asistenţă de afaceri, publicitate cu plata,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal.

───────

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

(210) M 2022 02280
(151) 31/03/2022
(732) EMI SAN FOOD S.R.L., 

CALEA TURZII, NR.42, 
JUDEȚ CLUJ, CLUJNAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roșu deschis
(HEX#ed1b48), galben (HEX#fed451),
portocaliu (HEX#f7941d), galben
deschis (HEX#f8c511), albastru
(HEX#19a7b3), negru (HEX#010000),
alb (HEX#ffffff)

───────

NR.23, CAM.5, BLOC 310B, 
JUD.BRAȘOV, BRAȘOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C., O.P. 1 C.P. 298, 
JUD. BRASOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

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

41. Ghidare vocaţională, consiliere educaţională
sau de instruire, recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere, instruire.
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(540)

CC OPTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 16.03.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a ochelarilor de
vedere, ochelari de soare, rame de ochelari,
lentile de contact, accesorii pentru ochelari,
produse de îngrijire și întreţinere pentru ochelari
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2022 02287
(151) 31/03/2022
(732) POIANA BASMELOR S.R.L.,

(540)
POIANA BASMELOR

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
activități sportive în aer liber, organizarea de
evenimente.

───────

(540)

ELECTRO FLUX
PROMPTITUDINE

SI CALITATE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 01.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Accesorii electrice de iluminat respectiv:
corpuri de iluminat pentru plafoane, becuri,
electrice, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații.

STR. MALU ROŞU NR.94,, BL.35E,
SC.A, ET.3, AP.15, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(210) M 2022 02284
(151) 31/03/2022
(732) CRISCOR OPTIC S.R.L., 

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

STR. ION RAȚIU, NR. 71, 
JUD.CONSTANTA, 
CONSTANTA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

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

(210) M 2022 02299
(151) 31/03/2022
(732) ELECTRO-FLUX SRL, 

STR. COMPLEXULUI NR. 6A, 
JUDETULDOLJ, 
COMUNA CARCEA, 
207206,DOLJ, ROMANIA

───────
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(210) M 2022 02300
(151) 31/03/2022
(732) PROUP ADVERTISING AGENCY

SRL, STR. POPA TATU, NR.1-3,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TELESHOPERO - DEDICAT
STILULUI TĂU DE VIAŢĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.08

protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, huse pentru laptopuri, huse
pentru tablete, huse pentru telefoane, huse
pentru cd-uri, telefoane, telefoane mobile, căști
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, tablete, tablete
grafice, software pentru tablete, huse din
piele pentru tablete, computere, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, imprimante portabile fără fir pentru
utilizare cu laptopuri și dispozitive mobile,
imprimante, imprimante scaner, imprimante
laser, comutatoare imprimante, programe pentru
imprimante, adaptoare pentru imprimante,
imprimante multifuncționale (mfp).
10. Echipament pentru exerciții fizice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive pentru
mobilitate.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora.
18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
bastoane, umbrele și parasolare, casete din
piele sau din piele artificială, chingi din piele,
curele de piele pentru bagaje, curele din piele,
garnituri din piele pentru mobile, genti pentru
articole de toaleta vandute goale, hamuri de
siguranță pentru copii, huse de mobilă, din piele,
imitații de piele vândute vrac, materiale din piele,
port-carduri de piele, port-carduri din imitație de
piele, serviete din piele, șireturi din piele, șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, huse pentru
încălțăminte, piele sau imitație de piele, portofele
din piele, tocuri din piele, săculeți din piele, genți
din piele.
20. Mobilă și mobilier, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, bidoane de plastic pentru depozitare, cutii
de ambalat pliate (plastic), cutii de ambalat
pliate (lemn), cutii de depozitare (lemn), cutii de
depozitare (plastic), cutii de plastic decorative,
cutii decorative de lemn, cutii din plastic,
distribuitoare de hârtie de toaletă, fixe, nu din
metal, distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe,
nu din metal), distribuitoare nemetalice fixe de

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1, 
BIROU1.02, CAM.2, SECTOR 5, 
BUCURESTI,ROMANIA

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), instrumente manuale de urgență și
salvare.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,

(591) Culori revendicate: alb, roz, gri închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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șervețele, truse de scule nemetalice, goale, tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, tăvi nemetalice transparente pentru
alimente, de uz comercial, vase din lemn pentru
plante, perne, perne pentru scaune, perne
decorative, perne cervicale, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, oglinzi de baie, decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni de perete, din lemn,
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), huse pentru haine,
îmbrăcăminte (huse pentru -)(garderoburi), cutii
pentru depozitare, nu din metal
22. Frânghii, șnururi, curele și benzi, sacoșe
și saci pentru împachetare, depozitare și
transport, plase din poliester pentru ambalarea
produselor, rafie, acoperitoare de genul
prelatelor, acoperitoare de genul prelatelor
pentru vehicule, copertine (prelate), corturi,
marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, foi de acoperire
impermeabile (prelate), plase de pescuit, plase
de grădină, plase pentru umbrit, țesături de
bumbac.
24. Ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole nețesute (textile), fulare (țesături),
materiale din fibre mixte, materiale textile la
bucată, mochetă (țesături), mușama, țesături din
bumbac, țesături din dantelă, țesături pentru
mobile, țesături pentru perdele, țesături pentru
îmbrăcăminte, huse pentru pilote și plăpumi,
pilote cu puf de gâscă, cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii
de pat cu volane, lenjerii de pat și fețe de
mese, lenjerii de pat din material textil nețesut,
decorațiuni de perete, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, huse pentru saltele, huse
pentru scaune, huse pentru mobilă, huse pentru
saltea, huse pentru perne.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, pantofi din
piele, articole de îmbrăcăminte din piele.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
covoare pentru duș, preșuri și covoare de
mașină, covoare și mochete (textile), covoare,
carpete și preșuri, 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 din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi.
28. Echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, leagăne,

aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statui și
obiecte de artă din metale comune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu structuri
și construcții metalice transportabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte pentru ridicat
(cricuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale de urgență și
salvare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru cd-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane mobile,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tablete grafice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu software pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu computere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante portabile fără fir pentru utilizare
cu laptopuri și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu imprimante laser,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comutatoare imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante multifuncționale (mfp), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru măsurarea
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu bastoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele și parasolare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu casete din piele
sau din piele artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chingi din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
de piele pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
din piele pentru mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genti pentru articole
de toaleta vandute goale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hamuri de siguranță
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de mobilă, din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu imitații
de piele vândute vrac, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu port-carduri de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu port-carduri din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu serviete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șireturi din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șnururi din piele pentru legat sub bărbie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu portofele din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săculeți din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scări și trepte mobile,
nu din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bidoane de plastic pentru depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de ambalat pliate (plastic), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
ambalat pliate (lemn), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de depozitare
(lemn), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de depozitare (plastic), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de plastic decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii decorative de
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din plastic, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu distribuitoare de hârtie
de toaletă, fixe, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu distribuitoare
de prosoape de hârtie (fixe, nu din metal),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu truse de scule nemetalice, goale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tăvi nemetalice transparente
pentru alimente, de uz comercial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vase
din lemn pentru plante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perne
pentru scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perne decorative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perne
cervicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oglinzi (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu oglinzi decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu oglinzi de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni pentru uși,
din plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni din plastic pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni de perete, din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte (huse pentru -)(garderoburi),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii pentru depozitare, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plase din poliester pentru ambalarea produselor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acoperitoare de genul prelatelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperitoare de genul prelatelor pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu copertine (prelate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu foi de acoperire
impermeabile (prelate), servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu plase de pescuit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plase de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plase pentru umbrit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături de bumbac, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ambalaje din
material textil pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole nețesute
(textile), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fulare (țesături), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale din fibre
mixte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile la bucată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mochetă
(țesături), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mușama, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țesături din bumbac,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături din dantelă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țesături pentru mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături pentru perdele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru pilote și plăpumi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pilote cu puf de gâscă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lenjerii de pat cu falduri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lenjerii
de pat cu volane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lenjerii de pat și fețe
de mese, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lenjerii de pat din material textil
nețesut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru scaune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru saltea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pantofi din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu articole de îmbrăcăminte din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni de perete și tavan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu leagăne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu containere, articole de
transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu statui și obiecte de artă din
metale comune, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte pentru
ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale de urgență
și salvare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru cd-uri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căști pentru telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu conectoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tablete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tablete grafice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu software pentru tablete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse din piele
pentru tablete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu computere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți adaptate
pentru laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
portabile fără fir pentru utilizare cu laptopuri și
dispozitive mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu imprimante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante scaner, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu comutatoare imprimante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru imprimante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
multifuncționale (mfp), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipament pentru exerciții
fizice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate și instrumente
medicale și veterinare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
mobilitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente pentru
măsurarea timpului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
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pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bastoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu casete din piele sau din
piele artificială, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu chingi din piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu curele de piele pentru
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu curele din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu garnituri din piele pentru mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genti
pentru articole de toaleta vandute goale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hamuri
de siguranță pentru copii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse de mobilă, din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu imitații de piele vândute vrac, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu port-carduri de piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu port-carduri din imitație de
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu serviete din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șireturi din piele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piele sau imitație de piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu portofele din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tocuri din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu săculeți din piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți din piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scări și trepte mobile, nu din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bidoane
de plastic pentru depozitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii de ambalat
pliate (plastic), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii de ambalat pliate (lemn), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de
depozitare (lemn), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii de depozitare (plastic), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de
plastic decorative, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii decorative de lemn, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii din
plastic, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu distribuitoare de hârtie de toaletă, fixe, nu din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe,
nu din metal), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu truse de scule nemetalice, goale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tăvi nemetalice transparente pentru
alimente, de uz comercial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vase din lemn
pentru plante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu perne pentru scaune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu perne
decorative, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perne cervicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu oglinzi (mobilier),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
oglinzi decorative, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oglinzi de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni pentru
uși, din plastic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni din plastic pentru
petreceri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni de perete, din lemn,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru haine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte (huse pentru -)(garderoburi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru depozitare, nu din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plase din
poliester pentru ambalarea produselor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rafie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
acoperitoare de genul prelatelor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu acoperitoare
de genul prelatelor pentru vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu copertine
(prelate), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu corturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu foi de
acoperire impermeabile (prelate), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plase de
pescuit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu plase de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plase pentru umbrit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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țesături de bumbac, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ambalaje din material
textil pentru cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole nețesute (textile),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fulare (țesături), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale din fibre mixte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile la bucată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mochetă (țesături), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mușama,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături din bumbac, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu țesături din dantelă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături pentru mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu țesături pentru perdele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru pilote
și plăpumi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pilote cu puf de gâscă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lenjerii de pat cu falduri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lenjerii de pat cu volane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lenjerii de pat și fețe de
mese, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lenjerii de pat din material textil nețesut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni de perete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru saltele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru scaune, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu huse pentru mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
saltea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru perne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pantofi din piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de îmbrăcăminte din piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni de
perete și tavan, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente pentru sport și exerciții
fizice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu leagăne,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu containere, articole de transport și ambalare
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu statui și
obiecte de artă din metale comune, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu structuri și construcții metalice transportabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu instrumente pentru igienă
și frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instrumente manuale de urgență și salvare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse pentru laptopuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

371

în legătură cu huse pentru cd-uri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu căști pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
adaptoare pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
conectoare pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tablete grafice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu software
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse din piele pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu computere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi de răcire pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu comutatoare imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu programe pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu adaptoare pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu imprimante multifuncționale (mfp),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu echipament pentru exerciții
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aparate și instrumente
medicale și veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispozitive pentru mobilitate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bastoane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu casete din piele sau din piele
artificială, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu chingi din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
curele de piele pentru bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu curele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu garnituri din piele pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu genti pentru articole de
toaleta vandute goale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hamuri
de siguranță pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
de mobilă, din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu imitații
de piele vândute vrac, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu port-carduri de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu port-carduri din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șireturi din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu piele
sau imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu portofele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu săculeți din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu genți
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilă și mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scări și trepte mobile, nu din metal,
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servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bidoane de plastic pentru
depozitare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii de ambalat pliate
(plastic), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii de ambalat pliate
(lemn), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii de depozitare (lemn),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii de depozitare (plastic),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cutii de plastic decorative, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii decorative de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
din plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu distribuitoare de
hârtie de toaletă, fixe, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe, nu
din metal), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu truse de
scule nemetalice, goale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tăvi din
plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tăvi nemetalice
transparente pentru alimente, de uz comercial,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu vase din lemn pentru plante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu perne, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu perne
pentru scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perne decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu perne cervicale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu oglinzi
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu oglinzi decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu oglinzi de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni pentru uși, din plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
decorațiuni din plastic pentru petreceri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni de perete, din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), servicii de vânzare

cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu îmbrăcăminte (huse
pentru -)(garderoburi), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cutii pentru
depozitare, nu din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu sacoșe și
saci pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu plase din poliester pentru ambalarea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu acoperitoare de genul prelatelor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
acoperitoare de genul prelatelor pentru vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu copertine (prelate), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu corturi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
foi de acoperire impermeabile (prelate), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu plase de pescuit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu plase
de grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plase pentru umbrit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu țesături de bumbac, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ambalaje din material textil pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu articole nețesute (textile), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fulare (țesături), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
din fibre mixte, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu materiale textile la
bucată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mochetă (țesături), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mușama, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu țesături din bumbac,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu țesături din dantelă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu țesături pentru mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu țesături
pentru perdele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu țesături pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse pentru pilote și
plăpumi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu pilote cu puf de gâscă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv)
elastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lenjerii de pat cu falduri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lenjerii de pat cu volane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lenjerii de pat și fețe de mese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lenjerii de pat din material textil nețesut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu decorațiuni de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni pentru pereți din materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru saltele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse pentru scaune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse pentru saltea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru perne, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pantofi
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole de îmbrăcăminte
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu decorațiuni de perete și
tavan, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu leagăne, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de fierărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu containere, articole de
transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu statui și obiecte de artă din metale
comune, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente pentru igienă
și frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unelte pentru
ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente manuale
de urgență și salvare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru cd-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu conectoare pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete grafice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software pentru tablete, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu computere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de răcire pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu comutatoare imprimante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe pentru imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adaptoare pentru imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante multifuncționale (mfp), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru exerciții fizice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
și instrumente medicale și veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive pentru mobilitate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bastoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu casete din
piele sau din piele artificială, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu chingi din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu curele de piele pentru bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu garnituri din piele pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu genti pentru articole de toaleta
vandute goale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hamuri de siguranță pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse de mobilă, din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imitații de piele vândute vrac, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu port-carduri de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu port-
carduri din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu serviete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șireturi din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șnururi din piele pentru legat sub bărbie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu portofele din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săculeți din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scări și trepte mobile, nu din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bidoane de plastic pentru depozitare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de ambalat pliate (plastic), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de ambalat
pliate (lemn), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii de depozitare (lemn),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de depozitare (plastic), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de plastic decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii decorative
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii din plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu distribuitoare
de hârtie de toaletă, fixe, nu din metal, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe, nu din
metal), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de scule nemetalice,
goale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tăvi nemetalice transparente pentru alimente, de
uz comercial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vase din lemn pentru
plante, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perne pentru
scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu perne decorative, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perne cervicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oglinzi (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu oglinzi decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu oglinzi
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni pentru uși, din
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu decorațiuni din plastic pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni de perete, din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cârlige nemetalice pentru decorațiuni
de perete (gen tapiserii, covorașe), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte
(huse pentru -)(garderoburi), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
depozitare, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sacoșe și
saci pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plase din poliester pentru ambalarea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu acoperitoare
de genul prelatelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu acoperitoare
de genul prelatelor pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu copertine (prelate), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu corturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu foi de
acoperire impermeabile (prelate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plase
de pescuit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plase de grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu plase pentru umbrit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu țesături
de bumbac, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ambalaje din material
textil pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole nețesute
(textile), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fulare (țesături), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale din fibre mixte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale textile
la bucată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mochetă (țesături), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mușama, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu țesături din bumbac, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu țesături din dantelă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu țesături pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țesături pentru perdele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu țesături pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru pilote și plăpumi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pilote cu puf de
gâscă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv)
elastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lenjerii de pat cu falduri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lenjerii de pat cu volane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lenjerii de
pat și fețe de mese, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lenjerii de pat
din material textil nețesut, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
de perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru scaune, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru saltea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru perne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pantofi din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decorațiuni de
perete și tavan, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru sport și exerciții fizice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării, jocuri
și articole de joacă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu leagăne.

───────

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

(540)

CRAMA MENNINI Ho
sognato di essere qui

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 06.19.16;
06.19.07

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

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi anume vinuri şi băuturi spirtoase,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
prezentare de produse, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, servicii de agentii
import-export, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, restaurante,
cafenele, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 02305
(151) 31/03/2022
(732) HIDRO C&A CONSTRUCT SRL,

(540)

HidroMaster

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
bleumarin

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

(210) M 2022 02303
(151) 31/03/2022
(732) DOMENIILE MENNINI SRL, 

STR. UNIRII, NR.4, 
CLĂDIRE CABINA POARTA, 
SAT STREJEŞTI, JUDETUL OLT, 
COMUNA STREJEŞTI, OLT, 
ROMANIA

STR. DIACONU CORESI 
NR.53, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, 
CALEACALARASILOR NR. 177, 
BL. 45, ET.4, AP. 12, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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37. Servicii de izolare, servicii de izolare
împotriva umidității, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), izolarea structurilor împotriva
pătrunderii paraziților și dăunătorilor, instalare
de sisteme de izolare pentru clădiri, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a
acoperișurilor, impermeabilizarea construcțiilor,
izolarea canalelor de scurgere, montarea
izolației la țevi, izolarea ignifugă a clădirilor
în timpul construcției, montare de materiale
izolante în clădiri, pe acoperișuri și structuri,
montare de sticlă izolantă în florării (sere), la
ferestre, la uși și în sere, reparare și izolare
îmbinărilor ferestrelor, servicii de construcții,
reparații de construcții.

───────

(210) M 2022 02306
(151) 31/03/2022
(732) GLOBAL STORAGE EXPERT

(540)

VALLEY VIEW

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, crem, negru

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

43. Servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, rezervări de spații
de cazare temporară, închirieri de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, furnizare de informații
pe internet despre cazare, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, servicii de recepție pentru
cazare temporară (înmânare de chei), servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 02314
(151) 31/03/2022
(732) TITAN HOME PROJECT

SRL, STR. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU, NR. 37, AP 11,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

LOZAN FASHION

SRL, STR. CONULUI NR. 9,
CLADIRE C9, CAMERA 14, 
JUDEȚPRAHOVA, PLOIESTI, 
PRAHOVA,ROMANIA

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

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PRORIETATE INDUSTRIALĂ SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 106, 
BL.C1, ET. 4, AP. 3, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

clase:
25. Imbracaminte, incaltaminte, articole care
servesc la acoperirea capului, haine pentru
copii, haine impermeabile de purtat în aer liber,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), body-
uri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
tip body pentru sugari şi copii mici, salopete,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
sarafane (rochii), hanorace, hanorace cu glugă,
bluze, căciuli tricotate.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
incaltaminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
incaltaminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de comerţ cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii
pentru îmbrăcăminte. furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie de
import-export, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 02316
(151) 01/04/2022
(732) ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC

(540)

AGILE PEOPLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de administrare a comunităților
online, servicii de inteligență competitivă, servicii
de informații privind oportunitățile profesionale și
de carieră, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare și
realizare de evenimente publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, realizare de târguri și
expoziții virtuale online în scop publicitar,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, publicitate
promoțională privind practica în formarea
filozofică, servicii de plasare pentru stagii
de formare profesională, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
pregătire de publicații publicitare, servici de
abonamente la publicații, pentru terți, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, cercetare de piață pentru compilarea
de informații despre cititorii publicațiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, publicitate în
reviste, administrare de programe de schimburi
culturale și educative, servicii de cercetare
de piață privind obiceiurile de utilizare a
internetului, producție de înregistrări audio în

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

SRL, STR. SFANTA MARIA, 

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

NR.65, JUD. IAŞI, 
SAT BARNOVA,COM. BARNOVA,
 IAȘI, ROMANIA
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scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii publicitare pentru cărți, stabilirea
de abonament la un canal de televiziune,
organizare de abonamente la pachete media,
stabilirea de abonament la un pachet media de
informații, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
41. Organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
organizare de sesiuni de formare, organizare
de sesiuni de formare online cu privire
la menținerea condiției fizice, organizare
de competiții educative, organizare de
competiții recreative, administrare (organizare)
de competiții, organizare de jocuri și competiții,
organizare de competiții în scopul instruirii,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizarea de concursuri educative,
administrare (organizare) de concursuri,
producție de concursuri de talente, realizarea de
concursuri pe internet, organizare de concursuri
pe internet, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de concursuri în materie
de educație, organizarea de concursuri cu
întrebări și răspunsuri, acordarea de premii în
educație, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, acreditare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
instruire educativă, organizare de seminarii
educative, furnizarea educației, consiliere în

carieră (educație), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, organizare de seminarii
educative, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, organizare de conferințe educaționale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de expoziții educaționale, stabilirea
de standarde educaționale, organizare de
verificări educaționale, servicii oferite de
ateliere organizate în scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii de jocuri de realitate
virtuală furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, organizare de jocuri educaționale,
organizare și coordonare de seminarii în grupuri
restrânse, organizarea de activități educative
destinate studenților, consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, pregătire informatizată
în materie de consiliere în carieră, servicii
de consiliere în carieră (consiliere educativă
sau instruire), furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
servicii de consiliere şi informare privind cariera
(asistenţă educaţională şi de instruire), consiliere
şi coaching cu privire la cariera (consiliere
şi asistenţă cu privire la educaţie), educaţie,
furnizare de informaţii şi ştiri online în domeniul
formării profesionale, servicii de formare de
personal, organizare si coordonare de grupuri de
discuţii educative, nu online, formarea echipelor
(educaţie), servicii de formare profesională,
servicii de educaţie tehnologică, furnizare de
informaţii cu privire la formarea profesională,
activităţi sportive şi culturale, coordonare de
evenimente educative, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de instruire online,
servicii academice online în biblioteci, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de informaţii despre învăţământ online, furnizare
de cursuri de instruire online, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de agenţie de bilete online pentru
divertisment, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formarii profesionale, organizare
şi coordonare de grupuri de discuţii educative,
nu online, educaţie vocaţională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
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de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vara (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniui muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de târguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale:
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, organizarea de simpozioane pe
teme de educaţie, organizarea de conferinţe
educaţionale anuale, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare de
seminarii referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare
de expoziţii în scopuri educative, organizare şi
conducere de conferinţe educative, organizare
de spectacole în scopuri educative, realizare de
expoziţii cu scopuri educative, organizarea de
congrese în domeniul educaţiei, organizarea de
convenţii în scopuri educaţionale, organizarea
de demonstraţii în scopuri educaţionale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de seminarii pe teme de educaţie:
organizare şi găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizarea şi susţinerea de
târguri de educaţie, organizare de examinări
şi teste în domeniul educaţiei, publicare de

reviste, servicii de publicare de reviste, producţie
şi închiriere de materiale educaţionale şi de
pregătire, producţie de programe educative
de televiziune, producţie de filme în scopuri
educative, producţie de filme în scopuri
educaţionale, producţie de înregistrări educative
audio şi video, publicare de calendare de
evenimente, publicare de reviste electronice,
publicare de publicaţii periodice, furnizare
de publicaţii electronice, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia a ziarelor,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiţii, organizare de
competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale:
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
în scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii de
învăţământ la distanţă oferite online, acordarea
de premii în educaţie, organizare şi coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor,
administrarea serviciilor educaţionale, consiliere
şi coaching cu privire la cariera (consiliere
şi asistenţă cu privire la educaţie): consiliere
în carieră (educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, consultanţă în domeniul
formării şi perfecţionării, servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei, creare(redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, difuzare
de materiale educative, formarea echipelor
(educație), organizare de festivaluri cu scop
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educativ, cultural sau de divertisment, închiriere
de roboți de învățare, emisiuni de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, furnizare de
instalații pentru emisiuni-concurs, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție de televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, programare de televiziune
(programare), servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
spectacole de televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, furnizare de programe
televizate de știri, producții de film, televiziune
și radio, producție de programe educative de
televiziune, programe de televiziune prin cablu
(programare), servicii de educație furnizate prin
televiziune, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată, producție de programe de televiziune
în direct, stabilirea grilei de programe de
televiziune (programare), producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, închirierea
de posturi de radio și televiziune, pregătire de
programe radiofonice și de televiziune, creare
de formate pentru programe de televiziune,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, furnizare de cursuri educaționale referitoare
la telecomunicații, proiectarea filmelor, distribuție
de filme, divertisment prin filme, prezentare de
filme, servicii de producție de filme, producție
de filme în studiouri, servicii pentru producția
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la filme, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în

materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, pregătire și instruire, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop de
instruire, organizare de seminare de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire, servicii
de recreere și instruire, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, servicii educative și
de instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii
de scriere pentru bloguri, cu excepția celor
în scop publicitar, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii de
educație furnizate prin programe de televiziune,
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, producere
de programe de televiziune în vederea
difuzării pe dispozitive mobile, servicii de jocuri
furnizate prin intermediul comunicațiilor, pe
calculatoare sau telefoane mobile, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la televiziune, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online printr-
un link de telecomunicații, servicii oferite de
tabere de recreere, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment pentru tabere de
vară, servicii de centre de amuzament pentru
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taberele de vacanță, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
drumeții montane, organizare de festivaluri cu
scop cultural, educaiv sau de divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
instruire referitoare la conveniențe sociale,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, formare continuă, formare
complementară (instruire), formarea profesorilor
(instruire), organizarea de cursuri de formare
(instruire), furnizare de formare, ateliere
de formare, formare practică (demonstrație),
coaching personal (formare), formarea echipelor
(educație), furnizare de formare profesională,
cursuri de formare avansată, furnizare de cursuri
de formare, servicii de formare în management,
organizare de cursuri de formare, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, organizare
de sesiuni de formare, servicii de instruire și
formare, consultanță în materie de formare,
coordonare de cursuri de formare profesională,
servicii de educație și formare profesională,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de seminare online de formare,
servicii ale unei academii de formare, furnizare
de instalații pentru formarea profesională,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, realizare și coordonare de cursuri
de formare, organizare și coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii de formare cu
privire la exprimarea vocală, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare cu privire la diete
prin internet, editare de publicații, publicații
de literatură didactică, publicare de publicații
medicale, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, împrumut
de publicații imprimate, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, împrumut de cărți și publicații

periodice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, împrumut de cărți și de alte
publicații, furnizare de publicații electronice
pentru învățarea limbilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de concursuri (divertisment), administrare
(organizare) de concursuri, organizarea
concursurilor de divertisment, producție de
concursuri de talente, realizarea de concursuri
pe internet, organizare de concursuri pe
internet, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de concursuri
cu întrebări și răspunsuri, servicii pentru
organizarea de concursuri de tipul cine știe
răspunde, organizare de cursuri, publicare
de reviste și cărți, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, publicare de reviste cu informații
științifice, 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, servicii de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la instruire,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.
42. Găzduire de facilități on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive, furnizare de servicii de
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autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, software ca serviciu
(saas) care oferă software de învățare automată,
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare profundă, servicii de cercetare,
cercetare de produse noi, servicii de cercetare
și dezvoltare, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
cercetarea și dezvoltarea pentru terți, stocare
electronică de fișiere audio, proiectare de lucrări
creative audiovizuale, stocare electronică de
fișiere audio digitale, proiectare de hardware
pentru operatori audio și video, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, găzduire de software destinat utilizării
la gestionarea bibliotecilor, furnizare de acces
temporar la program software care nu poate
fi descărcat pentru crearea și publicarea de
jurnale și bloguri personale online, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, creare și întreținere de software pentru
bloguri, găzduirea de conținut digital pe internet,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, autentificare de opere vizuale.

───────

(210) M 2022 02317
(151) 01/04/2022
(732) FEDERATIA DE KARATE

(540)

ROMANIAN FULL
CONTACT KARATE CAMP

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

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

───────

(540)

BĂNEASA cinema digiplex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Hârtie și carton, tipărituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 02329
(151) 01/04/2022
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, 

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI 
NR. 42D,CLĂDIRE C2, 
CAMERA NR. 1,ET. 2, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

FULL CONTACT, 
STR. ALEEA SPORTURILOR, 
NR. 51A, JUD. BUZĂU, 
BUZĂU, BUZĂU,ROMANIA
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(210) M 2022 02330
(151) 01/04/2022
(732) ETIQUETTE SERVICES SRL,

(540)

ETIQUETTE services

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Servicii de consultanță privind relațiile
publice, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor publice,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale.
37. Servicii de curățenie, furnizare de servicii de
curățenie.

───────

(540)

HighCare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 29.01.04;
29.01.06

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

───────

STR. DANIEL DANIELOPOLU, 
NR.34, ET. 3, AP A3-1, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

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

(210) M 2022 02333
(151) 01/04/2022
(732) DELUXE CARDS SRL, 

DR. PETRE HERESCU, NR. 12, 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: auriu, bleumarin
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02334
(151) 01/04/2022
(732) BAD HABITS COMMUNICATION

(540)

Bad HABITS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele social media, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, organizare de abonamente
la pachete media, servicii de cumpărare
de media, închirieri de spațiu publicitar,
marketing digital, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing

și promovare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, studii de
piață, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, servicii de intermediere
comercială, consultanță în marketing, campanii
de marketing, asistență în marketing, crearea
materialului publicitar, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, creare de
texte publicitare, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, concepere de material
publicitar, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de informații de
marketing, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului, editare
și actualizare de texte publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizarea de informații de
marketing, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing de
referință, marketing de produse, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, marketing comercial (în
afară de comercializare), întocmire de planuri
de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, optimizarea traficului pe site,
optimizarea motoarelor de căutare, marketing
promoțional, marketing direct, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
planificare de strategii de marketing, producție
de materiale publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de cumpărare de

SRL, COMUNA BECLEAN, 
NR.318, JUDEȚ BRAȘOV, 
BECLEAN,  BRAȘOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. ALEKSANDR  SERGHEEVICI 
PUSKIN, NR. 8,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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media, servicii de creare de mărci, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de identitate
corporativă, servicii de marketing direct, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de merchandising,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de relații cu publicul, testare de
marcă, studii de marketing, consultanță privind
relațiile cu publicul, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor
publice, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de relaţii media, studii de relații cu
publicul, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), administrare de afaceri,
servicii privind planificarea afacerilor, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de reprezentanță
comercială, servicii de strategie în afaceri,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, planificarea
succesiunii de afaceri, planificare strategică
de afaceri, planificare corporativă, organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu clienții,
managementul activităților comerciale, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, asistență privind planificarea
comercială, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de strategie de
marcă, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, planificare
strategică în afaceri, analiză strategică a
activității economice.

42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, concepție
grafică de materiale promoționale, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în decorațiuni interioare,
cercetare și dezvoltare de produs, cercetare
în domeniul designului, artă grafică și design,
amenajarea interioară magazinelor, amenajări
interioare comerciale, consultanță în materie
de design web, consultanță în materie de
design, consultanță privind designul ambalajelor,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
creare și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare de pagini
web, creare de design de produse de consum,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
studii de fezabilitate în materie de proiectare,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
proiectare și creare de pagini web, servicii de
proiectare grafică, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de grafică
digitală, servicii de ilustrare (design), servicii
de design de produs, servicii de creare de
pagini web de internet, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
redactare de site-uri electronice, proiectare și
dezvoltare de produse noi, proiectare și testare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
metode de testare și analiză, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
planificare în domeniul designului, design vizual,
design și dezvoltare de produs, dezvoltare de
produse, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, design grafic și industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
desen industrial asistat de calculator, servicii
de design de brand, conceperea numelor de
marcă, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, elaborare de programe de calculator
pentru analize și rapoarte comerciale, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, găzduirea site-urilor de internet (site-
uri web), design de site-uri web, întreținere
de site-uri web, proiectare de site-uri web,
creare de site-uri pe internet, găzduire de site-
uri web pentru terți, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, închiriere de
spații de stocare pentru site-uri web, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
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programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și întreținere de site-uri
web pentru terți, găzduire de transmisii video,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, cercetare în domeniul mijloacelor
de comunicare sociale.

───────

(540)

wish BOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.03.04;
29.01.02; 29.01.06

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

9. Materiale înregistrate descărcabile, conținut
media descărcabil, baze de date computerizate,
software descărcabil, aplicații software
descărcabile, software educational descărcabil,
software mobil descărcabil, fișiere de date
înregistrate descărcabile, date înregistrate
electronic de pe internet, fișiere multimedia
descărcabile, buletine informative descărcabile,
buletine informative descărcabile (electronice),

ziare electronice descărcabile, software
descărcabil pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
de aplicații de calculator descărcabile
pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicatii
mobile descărcabile, aplicații mobile educative
descărcabile.
35. Publicitate, marketing și promovare, servicii
de comert online cu cadouri, servicii de
administrare comercială a francizelor.

───────

(210) M 2022 02343
(151) 01/04/2022
(732) BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ

VIA, STR. FRUNZIȘULUI NR. 79,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Materiale înregistrate descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

STR. PARTIZANILOR, NR. 33, 
JUDEȚCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

(210) M 2022 02336
(151) 01/04/2022
(732) KLAIN S.R.L., 

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

(591) Culori revendicate: galben
(HEX#fbdf50), gri (HEX#55565b), 
alb(HEX#ffffff)
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(540)

ROCK GROUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, curăţarea de obiecte
diverse, de exemplu, geamuri, vehicule,
ţesăturilor, precum şi spălarea şi călcarea
ţesăturilor, construcţia şi demolarea de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
precum şi servicii ı̂n domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
tencuială, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalaţii termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, ı̂nchirierea de
unelte, maşinării sau echipamente, spre
exemplu ı̂nchirierea de buldozere, ı̂nchirierea de
macarale.

───────

(540)

Ajungem Mari

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.21; 26.11.12;
06.01.02

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

16. Publicaţii şi materiale tipărite, incluzând
broşuri, buletine informative, rapoarte periodice,
foi volante, pamflete, buletine de ştiri şi
alte materiale tipărite, ştampile cu adresă,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), machete arhitecturale,
atlase, schiţe / planuri, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
regale cu litere (tipărire), tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), litografii, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, buletine
informative, ziare, agende, broşuri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, cărţi poştale, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, tipărituri
(gravuri), articole pentru şcoală (papetărie), cărţi
de scris sau de colorat.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, servicii
în legătură cu afacerile monetare garantate
de administratorii fiduciari, strângerea de
fonduri caritabile, servicii în legătură cu
strângere de fonduri, stocuri şi/sau alte bunuri
sau materiale pentru scopuri caritabile sau
umanitare, sponsorizare financiară, organizarea
colectelor monetare, funcţii de administrator
fiduciar / custode.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, academii (educaţie),
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concrete, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, furnizarea de informaţii

(210) M 2022 02345
(151) 01/04/2022
(732) IOAN CRISTIAN VLADOIU, 

STR. CAVALERIEI NR. 1, 
JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(210) M 2022 02348
(151) 01/04/2022
(732) ASOCIATIA LINDENFELD, 

STR. HENRI COANDĂ NR.15, 
SECTOR1, BUCURESTI, 
ROMANIA
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în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), educaţie religioasă, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), publicarea cărţilor,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
servicii de tabere sportive, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────



Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din Legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 06948
27/09/2021 SC ORIGINAL TRADE

MARKS SRL
Nutrabiotics 15

2 M 2021 07917
04/11/2021 BIANCA DANIELA

FĂGĂDAR-MARCONESCU
BB CAKES 15

3 M 2021 08301 18/11/2021 DM DROGERIE MARKT MEREUAVANTAJOS dm 16

4 M 2021 08403
23/11/2021 TERMOCOLOR SRL e-garduri.ro GARDURI DIN

ALUMINIU
17

5 M 2021 08801 09/12/2021 ASOCIATIA SCOALA
ARDELEANA DE EDITARE
SI PROMOVARE A CARTII

ASOCIAȚIA ȘCOALA
ARDELEANĂ DE EDITARE
SI PROMOVARE A CĂRȚII

19

6 M 2021 08878 13/12/2021 GABRIEL-FLORIAN MANEA REVISTA FOTOGRAFIA 20
7 M 2021 08991 16/12/2021 CHINGI EXPERT S.R.L. CHINGI EXPERT 20

AFACERI S.R.L.
IN AFACERI 21

9 M 2021 09264 30/12/2021 SC MEGA IMAGE SRL MEGA ECO 21
10 M 2022 00012 03/01/2022 SIMFONIO DRINKS SRL chiar 22

11 M 2022 00087 07/01/2022 ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV BUCHAREST
RUNNING CLUB

Bucharest ROAD RUNNING 23

12 M 2022 00089
07/01/2022 Ploeșteanu Lucian George FOTBAL CLUB OLIMPIA

SATU MARE
23

13 M 2022 00280
17/01/2022 S.C. MOLDAVIAN BURGER

S.R.L.
MB MOLDAVIAN BURGER 24

14 M 2022 00285 17/01/2022 ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV BUCHAREST
RUNNING CLUB

MARATONUL
INTERNAȚIONAL
BUCUREȘTI

24

15 M 2022 00383
19/01/2022 SHIRLEY MAY

INTERNATIONAL FZE
SWISS ARABIAN 25

16 M 2022 00420
20/01/2022 IOANA CAMELIA URETU Cărți, Dulciuri și Flori

EXPRES
25

17 M 2022 00551 27/01/2022 DEL CAFFE S.R.L. Del caffe 26

18 M 2022 00690
02/08/2021 RIGHTEX ELECTRONIC

LIMITED
AITO 27

19 M 2022 00692 23/03/2016 NOVEL BRANDS LIMITED REALITY ENGINE 28

20 M 2022 00694 01/02/2022 ZANFIR CRISTIAN-
IULIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Christian Waschmittel Alpin
Frisch PROFESSIONAL
100 waschgange Premium
Qualitat UNIVERSAL

28

21 M 2022 00715
01/02/2022 IOAN-FLORIN POP my clean SERVICII

COMPLETE DE CURĂŢENIE
29

22 M 2022 00731
02/02/2022 CLAUDIU GABRIEL CIOLAN VULTURII CÂMPULUNG

MUSCEL 2022
29

23 M 2022 00738 02/02/2022 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

SĂTMAR 30

24 M 2022 00771
02/02/2022 SC ECOTROUT FARM S.R.L PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI

Păstrăv prăvălit și proțăpit
31

20/12/2021 SOLUTII COMPLETE IN
8 M 2021 09047
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

25 M 2022 00776
02/02/2022 SC ECOTROUT FARM S.R.L PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI

Păstrăv în osânză de legume
31

26 M 2022 00886
07/02/2022 IQ FARMA EXPRESS SRL bioland BIOLAND

TECHNOLOGY
32

27 M 2022 00907
07/02/2022 ALLIANZ T.C.COM SRL H&V HIGH QUALITY

CYLINDER
32

28 M 2022 00970 09/02/2022 Gherghe Catalin Dumitru TOTOLEASH 37
29 M 2022 00993 23/12/2015 VIEWNEXT S.A. VIEWNEXT 37

30 M 2022 01001 10/02/2022 ANCA-FLORICA POP QUANTUM YUMANA IALLIM
IALLUM I Am Love, Love Is
Me I Am Love,Love Us, Me

38

31 M 2022 01199
07/03/2022 MEASURE BUSINESS

COMPANY SRL
PRINCESSES 39

32 M 2022 01202
17/02/2022 M&D FINANCE MEGA GRUP

SRL
The Fisher by Chef Daian 40

33 M 2022 01227

17/02/2022 INSTAL CARPATICA SRL INSTAL CARPATICA
EXPERTUL INSTALAŢIILOR
TALE

41

34 M 2022 01242
17/02/2022 SC AUTO SIMPLU SRL AUTO SIMPLU SERVICE

PIESE AUTO
42

35 M 2022 01282
18/02/2022 BUSINESS MICROCREDIT

IFN SA
BUSINESS MICROCREDIT 43

36 M 2022 01284
18/02/2022 BUSINESS MICROCREDIT

IFN SA
BUSINESS MICROCREDIT 44

37 M 2022 01291
18/02/2022 CLAUDIU- FLORIN

NISIPAȘIU
SECUNDAR 44

19/02/2022 IOAN ZAHARIA BICUBU BIscuiți CU BUcurie
BISCUIȚI DE CASĂ REȚETĂ
ORIGINALĂ

49

39 M 2022 01364
22/02/2022 METAL TERMO INDUSTRY

SRL
DURRA-Tigla metalica
durabila

49

40 M 2022 01527 18/03/2022 BOGDAN ADRIAN BECIU JAP JAP 50

41 M 2022 01623 18/03/2022 TMAG INVEST GROUP SRL ERIKA CIREȘE ECO ERIKA
ECO CHERRIES ERIKA
GUSTOASE SĂNĂTOASE
MIRACULOASE

50

42 M 2022 01663
04/03/2022 ADELINA IOANA PESTRIȚU

ȘTEBLEA
Adelina Pestritu 51

43 M 2022 01664 04/03/2022 MOROSANU IRINA P.F.A. Les vacances d'Irina 51
44 M 2022 01676 07/03/2022 STIHLL SRL S RESORT 52

45 M 2022 01680
15/03/2022 SC OPTIMAR CONSULT

INVEST SRL
Proten dog 52

46 M 2022 01683 07/03/2022 DANIELA TURCU CRIIN-Matode si tehnici
de crestere a receptivitatii
de invatare prin integrarea
neuroterapiilor

52

47 M 2022 01686 07/03/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS,
S.A.

VENACTIV 53

48 M 2022 01687 07/03/2022 D.V.R. PHARM SRL CALMOSTABIL by DVR 53

38 M 2022 01299
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

49 M 2022 01688 07/03/2022 VLAD-FLORIN MACOVEI FORTA FERMIERILOR 53

creatorii de zâmbete
54

51 M 2022 01691
07/03/2022 SEEDS OF KENOSIS

DESIGN S.R.L.
KENOSIS 54

52 M 2022 01692
07/03/2022 CLINICA VOCEA

COPILĂRIEI S.R.L.
CLINICA VOCEA
COPILARIEI

55

53 M 2022 01693
07/03/2022 ALEXANDRU-RĂZVAN

MEROIU
Arta by Dr. Meroiu Alexandru 55

54 M 2022 01694 07/03/2022 ADYA GREEN PHARMA SRL ADYA Green Pharma 56

55 M 2022 01696
07/03/2022 RADULESCU MIHAI A.S. Viva Sport Constanta

Romania
57

56 M 2022 01698
07/03/2022 PIERRE YVES CYRIL

BURETTE-NEGREA
KARPAT 58

57 M 2022 01701 07/03/2022 TEHNODENT POKA SRL CLINIQUE DENTAL
SOLUTIONS FOR
SPECIALISTS

58

58 M 2022 01702
07/03/2022 CĂTĂLIN ADRIAN

TĂNĂSESCU
PRIMAR LA RAPORT 58

59 M 2022 01703
08/03/2022 CĂTĂLIN ADRIAN

TĂNĂSESCU
PASUL LA OFSAID 59

60 M 2022 01705 08/03/2022 ETURIA S.R.L. Eturia 59
61 M 2022 01707 08/03/2022 ETURIA S.R.L Eturia Design Your Holiday 61
62 M 2022 01710 08/03/2022 ETURIA S.R.L. Deschide ochii 63
63 M 2022 01711 08/03/2022 OPENTRANS BETON SRL OPENTRANS BETON 65
64 M 2022 01712 08/03/2022 DISC FOOD GROUP S.R.L. Papa Dan EST. 2022 66
65 M 2022 01715 08/03/2022 ETURIA S.R.L. Signature by Eturia 66
66 M 2022 01717 08/03/2022 MARIANA EUGENIA MATEI Rinna Kanore 68
67 M 2022 01718 08/03/2022 DIGITAL IQ AGENCY S.R.L. Poppy Playtime 69
68 M 2022 01720 08/03/2022 ZAREA SA PIC-POC 69
69 M 2022 01722 08/03/2022 SUFRO COMPANY SRL Nazzar Turkish Restaurant 70

70 M 2022 01727
18/03/2022 LIFE STYLE SPORT THE 8 RESIDENCE

BALOTESTI
71

71 M 2022 01728
09/03/2022 HAGAG PROPERTIES

MANAGEMENT
THE H GALLERY 72

72 M 2022 01730 09/03/2022 FORTASTES SRL Samurai 72
73 M 2022 01732 09/03/2022 FORTASTES SRL Samoerai 73

74 M 2022 01733
09/03/2022 MAGAZINUL DE

INFORMAȚII S.R.L
Utilmond. Se rezolvă, orice ar
fi.

73

75 M 2022 01734 09/03/2022 BARBUR IOAN ORTOLIFE 77

76 M 2022 01736
09/03/2022 GHEORGHE MARIUS

VERDESI
Zimbria La Familia 78

77 M 2022 01737

09/03/2022 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

ONEUP 78

78 M 2022 01739 09/03/2022 HOME DEPOT CENTER SRL HOME DEPOT 79

79 M 2022 01743
09/03/2022 ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED
R Rothmans CLASSIC since
1890

79

07/03/2022 OPTIMUTIL S.R.L. Optimutil un zâmbet pentru
50 M 2022 01690
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09/03/2022 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

1UP 80

81 M 2022 01747 09/03/2022 VILLAGER SRL SOURCING FIRST 80
82 M 2022 01748 09/03/2022 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. Gustul ales, păstrat cu drag! 81
83 M 2022 01752 09/03/2022 SC ADATEHNIX SRL AdTec 81

84 M 2022 01753
10/03/2022 SC VERTIGO SOLUTIONS

SRL
WDez 82

85 M 2022 01755
10/03/2022 TELESTATE BUSINESS

PLATINUM SRL
IA www.imobiliare-acasa.ro 84

86 M 2022 01757
10/03/2022 AVRAHAM - MARIAN

CIOCEANU
DREPȚI PRINTRE ROMÂNI 84

87 M 2022 01758
10/03/2022 INTERCAPITAL

MANAGEMENT SRL
anix 85

88 M 2022 01762 10/03/2022 REWIRE ID SRL REWIRE interior design 87

89 M 2022 01764
10/03/2022 NRE SIBIU SHOPPING CITY

SRL
PATROCLE 88

90 M 2022 01768 10/03/2022 KING'S DEW S.R.L King's Dew 89

91 M 2022 01770
10/03/2022 COUNTRY BAKERY PROD

SRL
Vidéki PÉKSÉG -Since 1995- 90

92 M 2022 01771 10/03/2022 SC INSTAL-DAC SRL NEXTTERM 90

93 M 2022 01772
10/03/2022 S.C. CASA DE VINURI

BECIU S.R.L.
X+Y - Vinul generațiilor 91

94 M 2022 01773
10/03/2022 ORTOSKINET MED SRL FIZIOKINET Recuperare

medicală
91

95 M 2022 01775
10/03/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
WINDY RIDE 92

96 M 2022 01778
10/03/2022 MLS INVEST TRADING

S.R.L.
NYN NEW YORKER
NOODLES

92

97 M 2022 01780 10/03/2022 VR BLACK SEA S.R.L. r23 93
98 M 2022 01781 10/03/2022 MMX SOLUTIONS SRL MMX SOLUTIONS 95
99 M 2022 01782 11/03/2022 BOGDAN-CRISTIAN PURIS VINILORAMA 95

100 M 2022 01783 11/03/2022 Olimpiu-Eugen Galani Xsculpt 96
101 M 2022 01786 11/03/2022 AGROCOSM CONSULT SRL Micul Grădinar 96
102 M 2022 01787 11/03/2022 SALTEX MOB SRL SALTEX MOB 97
103 M 2022 01788 11/03/2022 SC EURO IMPACT SRL ASK4MASK 97
104 M 2022 01789 11/03/2022 FAMILIUM S.R.O. Bunicule, povestește-mi 97
105 M 2022 01791 11/03/2022 CARETTA SRL Nobel 99

106 M 2022 01793
11/03/2022 ROOM 12 MANAGEMENT

SRL
EGO 109

107 M 2022 01795 11/03/2022 SEPAIT S.R.L. Hausfabrik.ro 110
108 M 2022 01796 11/03/2022 URBAN IMOB INVEST S.R.L Midtown Residence 118

109 M 2022 01797
11/03/2022 BIOEEL MANUFACTURING

SRL
Laxxil 118

110 M 2022 01798 11/03/2022 RN LEX IPURL RN LEX INSOL 119
111 M 2022 01799 11/03/2022 AMAMUSIC SRL AMA Music & Film 119

80 M 2022 01746
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2013
120

113 M 2022 01805 11/03/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. profi punem suflet 120
114 M 2022 01807 12/03/2022 ALEXANDRU RĂDUCANU RADIESTEZIE FINANCIARA 124

115 M 2022 01808
12/03/2022 STEFAN VALENTIN

MANDACHI
MENTORCLASS 125

116 M 2022 01810 13/03/2022 RAELECTRONICS SRL raelectronics 125
117 M 2022 01811 14/03/2022 OCEANUL PACIFIC SRL Bruto 126

118 M 2022 01812
14/03/2022 DENEȘ CARANOVIC ANA

MARIA
MUMBAI 126

119 M 2022 01815 14/03/2022 CAPRA ROZ S.R.L. MILLION BAR 127

120 M 2022 01818
14/03/2022 ADRIANA-MARIA

VOICULESCU
VĂRU ROMICA 127

121 M 2022 01819
14/03/2022 SILVIU MARIAN CHIOSEA

OANA-MIHAELA CHIOSEA
C8 - Copt din piatra morii 128

122 M 2022 01820 14/03/2022 WOOLICIOUS SRL Woolicious 128
123 M 2022 01822 14/03/2022 STRAUSS ROMANIA SRL TOTTI CAFFE 129

124 M 2022 01824
14/03/2022 RE:MAKE IDEAS

CONSULTING S.R.L.
Pontos & Fortuna 131

125 M 2022 01826 14/03/2022 OANA- ALEXANDRA-
MIRUNA MONORANU
PAUL- ALEXANDRU
MONORANU

MONOTON 132

126 M 2022 01828 14/03/2022 SC ZENINI DECO SRL ZENINI 133
127 M 2022 01832 14/03/2022 CORE ALLOWING S.R.L. permit...exist 133
128 M 2022 01837 15/03/2022 MED DENT APO SRL Apo Medical 134
129 M 2022 01838 15/03/2022 TIMTUNING TUNERSHOP 134

130 M 2022 01839
15/03/2022 ANCA FLORESCU Fionna Livrăm bucurie cu o

lenjerie!
134

131 M 2022 01840
15/03/2022 PITBULL GUARD SYSTEM

SRL
PGS PITBULL GUARD
SYSTEM

135

132 M 2022 01843 16/03/2022 DIANA SRL uno 135
133 M 2022 01844 16/03/2022 DIANA SRL uno 136

134 M 2022 01849
15/03/2022 SC. LEGIUNEA ALBASTRA

SRL
LEGIUNEA ALBASTRA
SPECIAL SECURITY

136

135 M 2022 01853 15/03/2022 SEBAROM SERV S.R.L. MERCANE 137
136 M 2022 01856 15/03/2022 REMIEZTRA SRL leche 138

137 M 2022 01857
15/03/2022 HIRSH IMOBILIARE SRL HOUSE HUNTERS Vânătorii

De Case
138

138 M 2022 01858 15/03/2022 ANDREI DOTE REBELWAVE 138
139 M 2022 01859 15/03/2022 SC ROMCHIM SRL MAXIL 139
140 M 2022 01860 01/04/2022 BIO LIDER TRADING SRL FitoLider Viitorul sună Bio 139
141 M 2022 01861 15/03/2022 UNICAL GAZ S.R.L. unical gaz 140

142 M 2022 01870
16/03/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
PREMIER HERITAGE 141

143 M 2022 01871 16/03/2022 COCOS PLACE SRL KOKOS FUN & PLAY 141
144 M 2022 01872 16/03/2022 ALTHEA LIFE SCIENCE SRL KIROMIN 142

16/03/2022 GRANULEMN PELETI S.R.L. GRANULEMN PELETI DIN
112 M 2022 01804
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145 M 2022 01873 16/03/2022 ALTHEA LIFE SCIENCE SRL ENDOTIK 143
146 M 2022 01874 16/03/2022 ALTHEA LIFE SCIENCE SRL ALFERT 143
147 M 2022 01875 16/03/2022 ALTHEA LIFE SCIENCE SRL ITUMAN 143

148 M 2022 01876
16/03/2022 TEATOUCH CATERING

MANAGEMENT SRL
TOUCH 144

149 M 2022 01878 16/03/2022 CARETTA S.R.L. Canto 144
150 M 2022 01879 16/03/2022 KBK KRAFT PROJEKT SRL KBK 155

151 M 2022 01880 16/03/2022 ATTILA-ADRIAN VINCZE
MIHALY KISS
GELLERT KISS
MARIUS-ALIN BOB

I-FRONT 155

152 M 2022 01881 16/03/2022 CACTUS TRADE YULMI 156

153 M 2022 01882
16/03/2022 SC ZAGATO

INMATRICULARI SRL
ZAGATO INMATRICULARI 165

154 M 2022 01883 16/03/2022 MIHAI - ROBERT PANCIU Voltra 165

155 M 2022 01885
16/03/2022 ORGANIC FRESH FOOD

SRL
Zaitoone Lebanese Bistro 166

156 M 2022 01887
16/03/2022 AGROTRADING INTEL

SOLUTIONS SRL
SPIC MUNTENIA 167

157 M 2022 01888 16/03/2022 VASTINT ROMANIA SRL NEW TALES 168

158 M 2022 01889
16/03/2022 VASTINT ROMANIA SRL NEW TALES WITH FOOD

AND FRIENDS
169

159 M 2022 01890
16/03/2022 AGROTRADING INTEL

SOLUTIONS SRL
AGRO TRADING INTEL
SOLUTIONS

170

160 M 2022 01891
16/03/2022 IL CALCIO MANAGEMENT

SRL
NANNA 171

161 M 2022 01892 16/03/2022 TRAUN GUARD HMS SRL TGH TRAUN GUARD HMS 172

162 M 2022 01893
16/03/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL COPPER
TOBACCO

172

163 M 2022 01894 16/03/2022 TOMA ALEXANDRU Una Scurtă 172
164 M 2022 01898 16/03/2022 MYLAN IRELAND LIMITED JAGLIX 173
165 M 2022 01899 16/03/2022 ART NOUVEAU SRL LOC CU STĂRI DE BINE 173

166 M 2022 01901
16/03/2022 SC ROCA FACILITY

MANAGEMENT SRL
ROCA 175

167 M 2022 01902
16/03/2022 S.C. GUARD ONE

INSTALATII S.R.L.
GUARD ONE INSTALATII. 177

168 M 2022 01904 16/03/2022 DAG SALES SRL Alte Flori 177
169 M 2022 01905 17/03/2022 A3 RETAIL PARK S.R.L. LEMON RETAIL PARK 180

170 M 2022 01907
17/03/2022 DGM DRAGON SECURITY

SRL
DGM Dragon Security 180

171 M 2022 01909 17/03/2022 CASA DE ASIGURĂRI A
AVOCAȚILOR FILIALA
BUCUREȘTI-ILFOV

181

172 M 2022 01910 17/03/2022 IMEX CELIA E D S.R.L. ARYMED 181

173 M 2022 01915
17/03/2022 SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
n-ZEBi 182

174 M 2022 01918
17/03/2022 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

FIRSTEP BY DEEA BACĂU
FIRSTEP 182
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175 M 2022 01920 17/03/2022 CRISTINEL LEMANDROIU Bro Rom 183
176 M 2022 01921 17/03/2022 KANPAI B.C. SRL ECOBAGS 184

CONCEPT S.R.L
MING SHENG MSA 184

178 M 2022 01925
17/03/2022 FUTURE HIGH TECHNICAL

GROUP S.R.L
Damotech 186

179 M 2022 01926 17/03/2022 ADRIAN VASILE NANDRA Apusenii Sălbatici 187
180 M 2022 01927 17/03/2022 CIPRIAN BRANISTEANU eForest living with nature 188

181 M 2022 01928
17/03/2022 ELGEKA-FERFELIS

ROMANIA S.A.
POIANA SIBIULUI 188

182 M 2022 01929
17/03/2022 ELGEKA-FERFELIS

ROMANIA S.A.
AnyDay 188

183 M 2022 01930 17/03/2022 CLEOPATRA STRATAN
DUMITRU-GABRIEL-
EDWARD SANDA

CLEDY 188

184 M 2022 01934 21/03/2022 THERMO PTKAISA S.R.L. Proferestre Ferestre si usi 189
185 M 2022 01935 18/03/2022 D&C OPTIK S.R.L. ioptik 190
186 M 2022 01939 18/03/2022 OCTAVIAN-MIHAI BATORI HANUL ANA LUGOJANA 191
187 M 2022 01941 18/03/2022 ANTIBIOTICE SA INOVA a+ 191
188 M 2022 01942 18/03/2022 PRO TV SRL acasă 191

189 M 2022 01947
18/03/2022 ROMPETROL

DOWNSTREAM SRL
ÎNCARCĂ-TE CU PREMII 193

190 M 2022 01950 18/03/2022 TOP INVEST SRL top invest 193
191 M 2022 01952 18/03/2022 PRO TV SRL PRO ARENA 195

192 M 2022 01953 18/03/2022 ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL

LA ROMPETROL
KILOMETRII SE
TRANSFORMA IN PREMII

197

193 M 2022 01954
18/03/2022 CĂSUŢA CU POVEŞTI

VORONEŢ S.R.L.
Trăiască SOŢU'! ... cu drag
ŞEFA

197

194 M 2022 01956 18/03/2022 PRO TV SRL PRO ARENA 205

195 M 2022 01958
18/03/2022 ROMPETROL

DOWNSTREAM
DRUMUL CASTIGATOR
TRECE PE LA ROMPETROL

207

196 M 2022 01959
18/03/2022 ROMPETROL

DOWNSTREAM SRL
ENERGIA TA PENTRU O ZI
BUNA

207

207
198 M 2022 01961 18/03/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

TOPAZ TOBACCO 207

199 M 2022 01964 18/03/2022 COMPLEX93 SRL COMPLEX93 208

200 M 2022 01965
18/03/2022 GEOMAR BUSINESS

CENTER SRL
autoflux.ro 208

18/03/2022 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

QUARTZ TOBACCO 209

202 M 2022 01968 18/03/2022 FILTER DEVELOPMENT SRL the Other Glasses 209
203 M 2022 01969 22/03/2022 NORTHEO TIGER S.R.L. Monch 210
204 M 2022 01971 21/03/2022 EURO MC VISION S.R.L. ego fume 213
205 M 2022 01972 19/03/2022 SUPERSONA MEDIA S.R.L. Colț de Viscri 214

17/03/2022 MMC INTERNATIONAL
177 M 2022 01924

197 M 2022 01960 18/03/2022 VIVA CONTROL Viva Control

201 M 2022 01967
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PATRASCAN
CASA UMORULUI 214

207 M 2022 01975 21/03/2022 SNOBBISH BURGER S.R.L. SNOBBISH BURGER 215

208 M 2022 01976
21/03/2022 CHAMPION WEAR S.R.L. ACTIVE WEAR DOING THE

IMPOSSIBLE
215

209 M 2022 01977 21/03/2022 POLICLINICA AS POLICLINICA AS 216

210 M 2022 01978
21/03/2022 BOGDAN - MARIAN

SPĂTARU
XCREDIT 216

211 M 2022 01979
21/03/2022 SC ICEBERG

DISTRIBUTION SRL
PRETTIES 217

212 M 2022 01981
21/03/2022 SC ICEBERG

DISTRIBUTION SRL
granada 217

213 M 2022 01982
21/03/2022 SC ICEBERG

DISTRIBUTION SRL
LUSH 217

214 M 2022 01983
21/03/2022 MEDIAPHARM

ADVERTISING SRL
MEDIAPHARM 218

215 M 2022 01986 21/03/2022 MİLMAST YÜKSELTME
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

MILMAST 218

216 M 2022 01987
21/03/2022 MADALINA-FLORINA

CAZACU
SKIVOMADY 219

217 M 2022 01988
21/03/2022 HIMALAYA TRAVEL FAMILY

SRL
TURAVURA 221

218 M 2022 01989 21/03/2022 CRISTIAN PASARICA LIVERE 222
219 M 2022 01991 21/03/2022 DEVE PRODEXIM SRL 223

220 M 2022 01994
21/03/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HALA FORD 223

221 M 2022 01995
21/03/2022 PREMIER IMOBILIARE

ZONA DE SUD SRL
Arghezi Park Residence 225

222 M 2022 01996 21/03/2022 ARDAPHI SRL TANDEM 226
223 M 2022 01997 21/03/2022 MASTER H SRL WINE&FRIENDS 227
224 M 2022 01999 21/03/2022 CARETTA SRL Daily 227

225 M 2022 02000
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
Ada Asistentul tău virtual 238

226 M 2022 02001
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
Ada Asistentul tău virtual 238

227 M 2022 02002
21/03/2022 BANCA COMERCIALĂ

ROMÂNĂ S.A.
ada Asistentul tău virtual 239

228 M 2022 02003
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
ADA ASISTENTUL TAU
VIRTUAL

239

229 M 2022 02004
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
ADA Asistentul tau virtual 239

230 M 2022 02005
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
ADA ASISTENTUL VIRTUAL
BCR

239

231 M 2022 02006
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
ADA Asistentul virtual BCR 240

232 M 2022 02007
21/03/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
Ada Asistentul virtual BCR 240

233 M 2022 02008 21/03/2022 LUGIA NEW SERV SRL Ajutăm România SĂ AUDĂ 240

21/03/2022 COSTEL EMILIAN
206 M 2022 01973
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DEVELOPMENT S.R.L.
NP NORTH POINT 241

235 M 2022 02013 21/03/2022 AUTHENTIC TASTE SRL PAFFET 242
236 M 2022 02014 31/03/2022 TREK TOR SELL SRL GOSPODĂRIA 9 242
237 M 2022 02015 21/03/2022 FARMACIA LOREDANA SRL FARMACIA ROETIC 251
238 M 2022 02016 21/03/2022 PASTAVERA S.R.L. Dolissima bistrot gourmet 252

239 M 2022 02017
21/03/2022 ASOCIAŢIA SOCIETATEA

DE SALVARE BUCUREŞTI
EXISTĂ UN EROU ÎN
FIECARE DINTRE VOI

253

240 M 2022 02018
21/03/2022 TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING S.R.L.
TFS TeamWMS 257

241 M 2022 02019 21/03/2022 VIDRIX SHOP SRL VIDRIX 257
242 M 2022 02020 21/03/2022 ANTENA 3 S.A. income magazine 268
243 M 2022 02023 22/03/2022 RERUM FOOD SRL crocant 271

244 M 2022 02028
22/03/2022 TOWERS INTERNATIONAL

PROPERTY S.R.L.
S SPATIO 271

245 M 2022 02029 22/03/2022 BEST SRL NATUROS 272
246 M 2022 02030 22/03/2022 REGROUP IMOB SRL SELECT IMOBILIARE 273
247 M 2022 02031 22/03/2022 SC STONE DECO STYLE Piatra Decorativa Basel 274
248 M 2022 02034 22/03/2022 SALAD BOX BRAND SA AQUA BoX 274
249 M 2022 02035 22/03/2022 GEORGE IVĂNESCU DOREL 274

250 M 2022 02036 22/03/2022 ROMANIA HYPERMARCHE
SA

CORA CHOCO PLAISIR
creații artizanale cu ciocolată
belgiană

275

251 M 2022 02037 22/03/2022 SC NEGRO 2000 SRL BioFructa 275

252 M 2022 02038
22/03/2022 ROTAVATOR S.R.L. UNIREA CELOR ZECE

MESE
278

253 M 2022 02039
22/03/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
Tandoori 279

254 M 2022 02040
22/03/2022 ADELINA - LIANA ILUȚA Esthetic Smile CENTRU

STOMATOLOGIC
279

255 M 2022 02041
22/03/2022 MONTEGRA SOLUTIONS

SRL
MONTEGRA 280

256 M 2022 02042 22/03/2022 OPTIM GSM SRL AZIAO 280
257 M 2022 02043 23/03/2022 SC ZENINI DECO SRL Sticluţa cu dorinţe 281

258 M 2022 02044
23/03/2022 THERAPY CENTER SRL THERAPY CENTER

TIMISOARA
281

259 M 2022 02045 23/03/2022 SC PET FACTORY SRL 4DOG 282
260 M 2022 02046 23/03/2022 JOLLYCONTOR IMPEX SRL florida 282

261 M 2022 02047
23/03/2022 CARPATHIAN SPRINGS SA AQUA CARPATICA

FLAVOURS
284

262 M 2022 02048 23/03/2022 GOURMET STORE SRL BURGER TOWN 284
263 M 2022 02049 23/03/2022 OPTGROUP S.R.L. Opt Noduri 284
264 M 2022 02051 23/03/2022 SC LAVAS GROUP S.R.L. MOREAS JEWELRY 287
265 M 2022 02053 23/03/2022 MED DATA SOFT onmed.ro 287
266 M 2022 02054 23/03/2022 VECTRON SIGN S.R.L. boccone un po di piu 287

21/03/2022 NORTH POINT
234 M 2022 02012
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267 M 2022 02058 23/03/2022 AUTOGLAS.RO
DISTRIBUTION SRL

A.G.E.R. AUTO GLASS
EXPRES REPLACEMENT
SERVICE

288

268 M 2022 02059 23/03/2022 VEGA NID INVEST SRL XUPING Jewelry 289
269 M 2022 02060 23/03/2022 CARETTA SRL Scala 289
270 M 2022 02061 23/03/2022 META ZEN SRL CLUSTERZEN 300
271 M 2022 02062 23/03/2022 DOTRO MEDIA SRL UăiUăi 300
272 M 2022 02063 23/03/2022 DOINA GERU PROFA' DE POVEȘTI 301
273 M 2022 02068 24/03/2022 TITAN COMERT SRL CLINI HOME 302
274 M 2022 02069 24/03/2022 SC OCAR SERV SRL TV 303
275 M 2022 02070 24/03/2022 BALLROOM SAGA SRL MONATO Creat pentru tine 304
276 M 2022 02071 24/03/2022 DIGITAL - PLAY S.R.L. DIGITAL - PLAY 304
277 M 2022 02079 24/03/2022 RHENANIA IMMO SRL EVO 305

278 M 2022 02080
24/03/2022 FAMILIA LUCAN SRL Familia Lucan Virșli Oaie și

Porc
306

279 M 2022 02081 24/03/2022 AGROLAND CONSULT SRL FARM SMART 306
280 M 2022 02083 24/03/2022 SC OCAR SERV SRL DAC 310

281 M 2022 02085
24/03/2022 EVOLUTION PREST

SYSTEMS SRL
REVOLUȚIA OFERTELOR 311

282 M 2022 02086
24/03/2022 BAROQUE BOOKS & ARTS

S.R.L.
In Vino Veritas 312

283 M 2022 02088 24/03/2022 PRIMONET RO S.R.L. RYO MYO 313
284 M 2022 02089 24/03/2022 VIDIN WAS TAKEN S.R.L. VIDIN WAS TAKEN 314
285 M 2022 02090 24/03/2022 ANDREEA RAICU AMALIN 314

286 M 2022 02091
24/03/2022 INNERPRIDE BRANDING

SRL
chapters 315

287 M 2022 02092 24/03/2022 CRISTIAN NECHITA CHRISTIAN COMPANY 316
288 M 2022 02093 24/03/2022 PRIMONET RO Puff 317
289 M 2022 02095 24/03/2022 STRAUSS COFFEE B.V. Amigo DIN 1982 318

290 M 2022 02096
24/03/2022 PRO ONCOMED DESIGN

SRL
PRO ONCOMED DESIGN 319

291 M 2022 02097 24/03/2022 ADAMAR FRUITS SRL AST GROUP 320

292 M 2022 02098
24/03/2022 CUSTOMYOUR SHOES 3D

S.R.L
CustomYour.Shoes 320

293 M 2022 02100 24/03/2022 VELINEO S.R.L. VELINEO Value in covers 321

294 M 2022 02102
24/03/2022 EXCLUSIVE PROMOTION

SRL
ERECTA 321

295 M 2022 02106
24/03/2022 OLTEANU CRISTIAN-

MARIUS PFA
ButicCochet 322

296 M 2022 02107 24/03/2022 ARCO EXPERT iZONE 323

297 M 2022 02113
25/03/2022 ALEX ECOMMERCE

DISTRIBUTION SRL
LEVAN 323

298 M 2022 02114
25/03/2022 SEGURO PROTECT

SOLUTION SRL
seguro protect solution 323

299 M 2022 02129
25/03/2022 FAR EST IMPORT EXPORT

SRL
FAR-EST din 1991 324
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SRL
RADOST 325

301 M 2022 02133
25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG Inovatia nu se opreste

niciodata
325

302 M 2022 02134 25/03/2022 GEMA MIXT SERV S.R.L. TYPEC 327
303 M 2022 02135 25/03/2022 DOM VISTA MEDICAL S.R.L. DOM VISTA MEDICAL 335

304 M 2022 02146
25/03/2022 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
CARDO RESIDENCE by
Prime Kapital

335

305 M 2022 02150 25/03/2022 PINTILIE CĂTĂLIN-VALERIU Mind Couture 337

306 M 2022 02152
26/03/2022 ALEXANDRU-FLORIAN

GUȘTERE
TUVet 338

307 M 2022 02153
26/03/2022 ALEXANDRU-FLORIAN

GUȘTERE
The power of chemicals and
nature

338

308 M 2022 02161 28/03/2022 TERAPLAST SA TeraDuct ONE 338
309 M 2022 02163 28/03/2022 HIDROSERVCO SRL WERTHA OIL 339
310 M 2022 02164 28/03/2022 ALADIN COM IMPEX SRL La Gloria 339

311 M 2022 02175
28/03/2022 LEGIS TAX SRL LEGIS TAX Returnăm

impozitele tale
340

312 M 2022 02176 28/03/2022 AUTOMOBILE DACIA S.A DACIA O TREABĂ BUNĂ 340
313 M 2022 02181 28/03/2022 BETTERLIVING S.R.L. BETTER HAIR 341
314 M 2022 02183 28/03/2022 PSP TOP CONSULT S.R.L. Atelierul de Asigurari 342

315 M 2022 02192 29/03/2022 ORTHO SMILE A.M.
ORTHODONTIC CENTER
S.R.L.

ortho smile 342

316 M 2022 02193 29/03/2022 INTERTOY ZONE SRL Sophie 343

317 M 2022 02196 29/03/2022 S.C. CENTRU DE
REABILITARE ORTOPEDICA
SI NEUROLOGICA PHOENIX
SRL

C.R.O.N. PHOENIX 343

318 M 2022 02197 29/03/2022 KEY TO SUCCESS SRL k2s 344

319 M 2022 02203
29/03/2022 SILVIA BALAN-VIȚELARU STISIA DESIGNED TO BE

NOTICED
344

320 M 2022 02205 29/03/2022 STRAUSS ROMANIA SRL TOTTI CAFFE VIVID 347

321 M 2022 02206
29/03/2022 REPUBLICA BIO SRL DistriBIO Distribuitor de

sănătate
349

322 M 2022 02212 29/03/2022 GLOBAL PET TRADE S.R.L. DONDO 349
323 M 2022 02213 29/03/2022 ION-CRISTIAN UNGURAŞ nativa.ro 349

324 M 2022 02216
29/03/2022 IULIAN-NINEL DĂNILĂ THE REVIVAL VINTAGE

FEST
350

325 M 2022 02218 29/03/2022 REPUBLICA BIO SRL Sănătoate 350
326 M 2022 02219 29/03/2022 SELF CARE MEDICAL Multi Care 351

327 M 2022 02225
30/03/2022 S.C. INTERCARDIODIAB

S.R.L
CLINICA ICD 352

328 M 2022 02232
30/03/2022 SC ACCENT TRAVEL &

EVENTS SRL
accent DMC 355

329 M 2022 02234
30/03/2022 ENERGETICA TOUR

SERVICE SRL
ENERGETICA TOUR 356

330 M 2022 02243 30/03/2022 MARIN IVANOV WINE MOOD 356

25/03/2022 NOVACHEM DISTRIBUTION
300 M 2022 02132
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331 M 2022 02244 30/03/2022 LAURA CHINDRIS REVIVE MEDICAL
REVITALIZING BEAUTY FOR
YOUR CHANGING SKIN

357

332 M 2022 02253 30/03/2022 OCTAVIAN COSTIN azmed 358
333 M 2022 02255 30/03/2022 B1 TV CHANNEL S.R.L. b1 358
334 M 2022 02256 30/03/2022 ILIE-MARINICĂ IOAN DORcopt 360

335 M 2022 02263 31/03/2022 ARCEN - ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ PENTRU
CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI
NORMALITATE

Străzi Deschise 361

336 M 2022 02279
31/03/2022 Party Starters SRL Party Starters LET US

ENTERTAIN YOU
361

337 M 2022 02280 31/03/2022 EMI SAN FOOD S.R.L. HAPPY FINGERS 362

338 M 2022 02283
31/03/2022 TÂMPA HR SRL wsa group WORK SUPPORT

AGENCY
362

339 M 2022 02284 31/03/2022 CRISCOR OPTIC S.R.L. CC OPTIC 363
340 M 2022 02287 31/03/2022 POIANA BASMELOR S.R.L. POIANA BASMELOR 363

341 M 2022 02299 31/03/2022 ELECTRO-FLUX SRL ELECTRO FLUX
PROMPTITUDINE SI
CALITATE

363

342 M 2022 02300
31/03/2022 PROUP ADVERTISING

AGENCY SRL
TELESHOPERO - DEDICAT
STILULUI TĂU DE VIAŢĂ

364

343 M 2022 02303
31/03/2022 DOMENIILE MENNINI SRL CRAMA MENNINI Ho

sognato di essere qui
376

344 M 2022 02305
31/03/2022 HIDRO C&A CONSTRUCT

SRL
HidroMaster 376

345 M 2022 02306
31/03/2022 GLOBAL STORAGE EXPERT

SRL
VALLEY VIEW 377

346 M 2022 02314 31/03/2022 TITAN HOME PROJECT SRL LOZAN FASHION 377

347 M 2022 02316
01/04/2022 ATELIERUL DE IDEI TRAIN-

IC SRL
AGILE PEOPLE 378

348 M 2022 02317
01/04/2022 FEDERATIA DE KARATE

FULL CONTACT
ROMANIAN FULL CONTACT
KARATE CAMP

383

349 M 2022 02329 01/04/2022 CINEPLEXX ROMANIA SRL BĂNEASA cinema digiplex 383
350 M 2022 02330 01/04/2022 ETIQUETTE SERVICES SRL ETIQUETTE services 384
351 M 2022 02333 01/04/2022 DELUXE CARDS SRL HighCare 384

352 M 2022 02334
01/04/2022 BAD HABITS

COMMUNICATION SRL
Bad HABITS 385

353 M 2022 02336 01/04/2022 KLAIN S.R.L. wish BOX 387

354 M 2022 02343
01/04/2022 BISERICA CREȘTINĂ

BAPTISTĂ VIA
VIA 387

355 M 2022 02345 01/04/2022 IOAN CRISTIAN VLADOIU ROCK GROUP 388
356 M 2022 02348 01/04/2022 ASOCIATIA LINDENFELD Ajungem Mari 388
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(210) M 2021 06230
(151) 25/08/2021
(732) A&A HORECA MARKETING SRL,

BD. MIHAI EMINESCU NR. 26,
AP. 7, CAM. 2, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CONCRET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii oferite de agenții de publicitate,
servicii oferite de agenții de relații cu publicul,
campanii de marketing, căutare de sponsorizare,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, editare și actualizare de
texte publicitare, editare post-producție de
publicitate și reclame, furnizare de servicii
publicitare, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
digital, marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, planificare de strategii de marketing,
pregătire de campanii publicitare, producție de
clipuri publicitare, producție de clipuri publicitare
pentru radio, producție de material publicitar
vizual, producție de materiale publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri

publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
promovare de concerte muzicale, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
evenimente speciale, promovare (publicitate) de
concerte, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
și marketing, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, servicii de agenție de publicitate,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea.
41. Organizare de evenimente muzicale,
activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, divertisment,
divertisment muzical.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri.

───────

(210) M 2021 06376
(151) 01/09/2021
(732) ALIN VALENTIN COJOCARU,

STR. AVRIG NR. 63, BLE2, SC.6,
AP. 169, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PALTINU LAKE RETREAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de pensiuni, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri şi pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, cazare temporară, servicii de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
B-DULLIBERTĂŢII, NR. 22, 
BL. 102, SC. 3,AP. 55, SECTOR 5,, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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servicii de cazare pentru evenimente, servicii
de cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet
de cazare temporară, servicii de furnizare de
alimente și băuturi, servicii de restaurant, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de alimentație
publică, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, rezervări de camere, rezervări
de camere pentru călători, rezervări de pensiuni,
rezervări de spații de cazare temporară.

───────

(540)

BIG DICK ENERGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
nealcoolice, vin de orz (bere), must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, cidru, nealcoolic,
cocktail-uri, nealcoolice, băuturi energizante,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de
ghimbir, must de struguri, nefermentat, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, bere de malt , must de
malt, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de

miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare, siropuri pentru băuturi nealcoolice,
siropuri pentru limonadă.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), 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,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, 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, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, prognoze
economice, audit financiar, facturare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadrul editării produselor software,
închiriere de echipament de birou în
spații pentru co-working, servicii de lobby
commercial, machetare pentru promoțiile

(210) M 2021 06481
(151) 07/09/2021
(732) LEJEREANU S.R.L., 

STR. LIBERTĂŢII NR. 4, 
CAMERA 1, BL.M5, ET. 6, AP. 602, 
JUDEŢ ILFOV,
COMUNA STEFANESTII DE JOS, 
ILFOV, ROMANIA
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publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), 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,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, 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, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, prognoze
economice, audit financiar, facturare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadrul editării produselor software,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în

scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, organizarea de spectacole
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), 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,
relații publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, promovarea vânzărilor
pentru terți, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicații, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 06616
(151) 12/10/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

(540)

BUCHAREST
INTERNATIONAL HALF
MARATHON AND 10K

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

───────

CONSTANTINA DITA, 
NERVATRAIAN 23-2, BL M71, 
AP 49,BUCURESTI, 31044, 
ROMANIA
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(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Club Senior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erectiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a tesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfunctiei erectile, capsule
vandute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afectiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburarilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburarilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infectioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse
farmaceutice pentru ingrijirea pielii, produse de
curatare pentru acnee (preparate farmaceutice),
produse farmaceutice pentru ingrijirea pielii
pentru animale, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburarilor sistemului digestiv, produse

farmaceutice pentru tratarea tulburarilor
organelor senzoriale, produse si preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
produse si preparate farmaceutice pentru pete
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru prevenirea umflarii picioarelor, produse
si preparate farmaceutice impotriva pielii uscate
cauzate de sarcina, produse si preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii in timpul
sarcinii, produse si preparate farmaceutice
pentru prevenirea petelor pe piele in timpul
sarcinii, produse alimentare minerale pentru
scopuri medicale, produse pentru ingrijirea
picioarelor utilizate in scopuri medicale, produse
pentru ingrijirea pielii utilizate in scopuri
medicale, suplimente nutritive fortifiante, care
contin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic si pentru persoanele in convalescenta,
suplimente antioxidante, suplimente prebiotice,
suplimente nutritive, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare proteice, suplimente
dietetice si nutritive, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente vitaminice si
minerale, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente pe baza de vitamine,
suplimente dietetice pentru copii mici,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
pe baza de plante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente probiotice,
suplimente alimentare, suplimente dietetice care
contin aminoacizi, suplimente dietetice care
contin oligoelemente, suplimente dietetice care
contin vitamine, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente dietetice pentru oameni
si animale, suplimente alimentare pe baza
de minerale, suplimente alimentare pe baza
de propolis, suplimente alimentare pe baza
de enzime, suplimente alimentare pe baza
de lecitina, suplimente alimentare alcatuite in
principal din magneziu, suplimente alimentare
alcatuite in principal din fier, suplimente nutritive
care contin in principal zinc, suplimente
alimentare alcatuite in
principal din calciu, suplimente alimentare pentru
imbunatatirea formei fizice si a rezistentei,
preparate pe baza de vitamine sub forma
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decat cele de uz medical,
suplimente nutritive sub forma de prafuri pentru
bauturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicina, substante dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, alimente pentru

(210) M 2021 06776
(151) 20/09/2021
(732) HELP NET FARMA SA, 

STR. PICTOR ROSENTHAL, 
NR 14, ET 2, AP 3, CAM.2, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA
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copii si sugari, plasturi, pansamente, bandaje
si plasturi medicali, materiale dentare pentru
plombarea
dintilor, materiale stomatologice pentru
confectionarea mulajelor dentare, dezinfectante,
compozitii farmaceutice, preparate farmaceutice
antibacteriene, substante farmaceutice
dermatologice, preparate astringente
(farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, lotiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substante farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice
pentru ingrijirea parului, preparate farmaceutice
pentru prevenirea diabetului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea alergiilor,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburarilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afectiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vanzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vanzare
cu amanuntul de preparate farmaceutice,
veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vanzare cu amanuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare si
sanitare si produse medicale, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu suplimente alimentare,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
suplimente alimentare, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vanzare cu ridicata in
legatura cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vanzare cu amanuntul
online referitoare la produse cosmetice,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
si de imagistica in vivo, publicitate si
marketing, marketing comercial (in afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,

inclusiv publicitatea online in retele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vanzare cu amanuntul, ridicata si
online in legatura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informatii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicatii electronice, servicii de informatii
online privind telecomunicatiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicatii,
servicii de transmitere de date printr-o retea
de telecomunicatii, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicatii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informatii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informatii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe baza
de prescriptie medicala, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanta si servicii de informatii oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informatii despre suplimente
dietetice si nutritie, servicii medicale, servicii de
ingrijiri medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii medicale de evaluare a sanatatii,
servicii de furnizare de informatii medicale,
servicii de informatii medicale furnizate pe
internet, consultanta si servicii de informatii
despre produse medicale, servicii de asistenta
medicala, servicii de asistenta medicala pentru
oameni, servicii de asistenta tehnica medicala
in materie de sanatate, servicii de igiena si
frumusete pentru oameni, servicii de consultanta
in materie de ingrijire a frumusetii, servicii de
ingrijire a frumusetii, consiliere cu privire la
produse cosmetice, servicii
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farmaceutice, consultatii in domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutica, consultatii
in domeniul farmaceutic, preparare de retete
in farmacii, serviciile farmacistilor pentru
prepararea retetelor, servicii de consultanta cu
privire la tratamentele de infrumusetare, ingrijire
medicala, servicii de ingrijire a animalelor.

───────

(540)

Supernet FIBRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
alb , negru

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire
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.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(540)

CRENVURŞTI DE
VITĂ S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 27.07.01;
05.03.11; 03.04.02

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06785
(151) 20/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, 

STR. BARBU VACARESCU 
NR. 201,ETAJ 5, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,020276, ROMANIA

───────

(210) M 2021 06816
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., 

STR. PODULUI NR. 133, 
JUDEŢ SIBIU,SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), 
crem(HEX #e9ccba), roz (HEX 
#f40a83),roşu închis (HEX 
#d01b24)

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

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., 
STR. DANIELDANIELOPOLU 
NR. 30-32, CLADIREAONE 
HERASTRAU OFFICE, ET. 6, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

Tochitură în untură
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.13

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(540)

Pomana porcului în
untură S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06851
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., 

STR. PODULUI NR. 133, 
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., 
STRADA DANIELDANIELOPOLU 
NR. 30-32, CLADIREAONE 
HERASTRAU OFFICE, ET. 6, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2021 06852
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., 

STR. PODULUI NR. 133, 
JUDEȚ SIBIU,SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., 
STRADA DANIELDANIELOPOLU 
NR. 30-32, CLADIREAONE 
HERASTRAU OFFICE, ET. 6, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#2d0000, HEX #d71037), bej (HEX
#e9ccba)

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#2d0000, HEX #a3092d), bej (HEX
#e9ccba)
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UZINEI NR. 1, JUD. ARGES,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

KILOMETRULBINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea și dezvoltarea de site-uri web.

───────

(210) M 2021 07678
(151) 25/10/2021
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

SOS. DUDESTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUBIECTUL ZILEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare prin satelit
și cablu, emisiuni televizate, telecomunicatii.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2021 07681
(151) 25/10/2021
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. DACIA NR. 30,
ET.4, CAMERA - ECHIPA SEBASTIAN
01, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010413

(540)

Hybrid Invest
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurari

───────

(210) M 2021 06871
(151) 22/09/2021
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A. , 
STR. VIENNA INSURANCE GROUP

S.A., STR RABAT NR. 21, 
ETAJ2, 3 SI 4, SECTOR 1, 
011835,ROMANIA
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(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

SISTERS &
BROTHERS Gheorghiu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.05; 26.01.18

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate

constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de nuci și semințe,
biscuiți de pește, bisque, bombay mix (aperitiv
indian), brioșe cu ouă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă de
gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi
umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele
de cartofi, chiftele din pește, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), chips-uri, chipsuri
(cartofi prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de
cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri de
legume, chipsuri de soia, chipsuri din manioc,
chipsuri din yucca, chipsuri pe bază de legume,
chop suey (fel de mâncare chinezească), cine
preambalate care conțin în principal fructe de
mare, cine preambalate constând în principal din
vânat, cipsuri din fructe, clătite de cartofi, coji
de cartof umplute, concentrat din carne de vacă,
concentrate pentru supă, consommé-uri, cremă
de fructe, cuburi de supă, cuiburi de păsări,
comestibile, desert din fructe de pădure cu frișcă,
desert din fructe roșii cu spumă de albuș, falafel,
fasole cu carne de porc la conservă, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), felii prăjite de
cartofi, feluri de mâncare preparate din carne,
fiertură (supe), fileuri de pește la grătar, frigărui
shish kebab, frittata (omletă italiană), fructe
deshidratate, fulgi de cocos, fulgi de mere, galbi
(mâncare pe bază de carne la grătar), ghiveci,
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), găluște
(din carne), gustări din alge marine comestibile,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază de
carne, gustări pe bază de brânză, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, gustări
pe bază de fructe uscate, gustări pe bază de
lapte, gustări pe bază de legume, gustări pe

STR. ORIZONTULUI NR. 26, 
CAM. 1,JUD. ILFOV, 
BRAGADIRU, ILFOV,ROMANIA

(210) M 2021 07809
(151) 29/10/2021
(732) EVGA UNLIMITED SRL, 
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bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
porumb dulce, gustări pe bază de tofu, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă
și tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare gătită
constând în principal din pastă de soia și tofu
(doenjang-jjigae), mâncare preparată pe bază de
legume pentru copii mici, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, masline
umplute, melci preparați (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
conținând în principal curcan, mâncăruri
preparate din înlocuitori de fructe de mare,
mâncăruri preparate din înlocuitori de pește,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu migdale, măsline
umplute cu pesto, aflate în ulei de floarea
soarelui, omlete, ouă marinate, ouă scoțiene,

paste pentru supă, pastramă de porc, pastramă
de pui, pastramă de rață, pastramă din carne
de vită, pastă de năut, pește cu aromă de
cartofi prăjiți, pește gătit și congelat, plăcintă
cu carne, prafuri pentru supe, preparate pentru
supă de legume, pui la grătar (yakitori), pârjoale
din carne, pui teriyaki, quenelle, quenelle (pește),
ragut (tocăniță cu carne), rulouri din pastă
de pește, prăjite (chikuwa), rösti (chiftele cu
cartofi gratinați prăjiți), salate aperitiv, salate
cu carne de pasăre, salate de cartofi, salate
de fructe, salate de legume, salate de legume
gata-tăiate, salate pe bază de cartofi, salată
caesar, salată de pui, salate preparate, sarmale
în foi de viță, sashimi, sos de brânză velveeta
amestecat cu ardei iuți chili, sos de fasole,
sosuri de brânză, supe, supe la conservă,
supă cu bulete din mața, supă de bame, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
supă instant, supă semipreparată, supe miso,
supe miso gata-preparate, supe miso instant,
surimi, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), tocane (alimente), tocană
cu curry semipreparată, tocană de vită, tocăni,
turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, aluaturi pentru
pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
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de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), cipsuri de cartofi cu
glazură de ciocolată, clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în
chifle deschise, crusta de pizza, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), feluri de
mâncare în special pe bază de orez, floricele
cu caramel, floricele de porumb, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele de porumb
pentru preparare la cuptorul cu microunde,
floricele de porumb preparate, floricele glasate
cu zahăr, friganele congelate, frigănele, fulgi,
fulgi de cereale uscate, fulgi de orez, fulgi
pita, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de creveți, găluște de orez, găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluști chinezești gătite în abur (shumai, gătite),
găluști de orez acoperite cu pudră de fasole
(injeolmi), gimbap (fel de mâncare coreean pe
bază de orez), gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu
de hrișcă (memilmuk), înveliș pentru sandvișuri,
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ
paste, mâncăruri congelate constând în principal

din paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri criodesicate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) orez, mâncăruri
preparate pe bază de tăieței, pentru copii mici,
mâncăruri preparate pentru copii mici pe bază
de tăieței, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz,
plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcintă
cu carne, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie din legume și carne, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
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produse pentru gustări preparate din amidon de
porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
pufuleți de brânză, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quiche (tarte sărate), ravioli, ramen (fel de
mâncare japonez pe bază de tăiței), ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
din brânză topită, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghetti
și chiftele, spaghete cu sos de roșii la conservă,
spirale din porumb, sushi, tabbouleh (salată
libaneză), taco, tartă de orez, terci de dovleac
(hobak-juk), tortillas, turte de mălai fierte într-
un înveliș de frunze, tăiței prăjiți cu legume
(japchae), tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tăiței ramen, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiti cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe

cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci de orez, budinci yorkshire, budinci gata
preparate, budincă de orez, budincă de orez
conținând stafide și nucșoară, budincă pe bază
de orez, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată tartinabilă, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ouă englezească, cremă de ciocolată pentru
pâine, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri sub formă
de cremă spumă, dulciuri sub formă de spume,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan, fondue din ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe de pădure învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe trase în ciocolată, fulgi de patiserie de
unt de arahide, fulgi din cremă de unt și zahăr
brun (butterscotch), garnituri de ciocolată, gem
de boabe de fasole învelit într-o coajă moale
pe bază de boabe învelite în zahăr (nerikiri),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, hârtie comestibilă, hârtie de orez
comestibilă, iepurași de ciocolată, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
ingrediente pentru prepararea dulciurilor, jeleuri
de fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,
marțipan din ciocolată, produse de cofetărie
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pe bază de migdale, migdale acoperite de
ciocolată, măr pané, înghețate și dulciuri,
înlocuitor de cremă, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de ciocolată,
pâine, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), orez sub formă
de cremă, nuga, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
plăcinte cu iaurt congelate, pateuri cu ciocolată,
pâine indiană, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
brutărie fără gluten, produse de caramel,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate, prăjituri pavlova cu gust
de alune, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură cu
pâine, prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din zahăr cu glazură
de ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale

pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), tablete (dulciuri), sufleuri
ca desert, taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, brute și neprocesate,
momeală, nu artificială, litiere și culcușuri pentru
animale, produse alimentare și hrană pentru
animale.
32. Bere și produse de bere, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor, amestecuri uscate
pe bază de amidon pentru prepararea de
băuturi, must de bere, siropuri pentru băuturi,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), extracte de
hamei pentru prepararea unor băuturi, extracte
de must nefermentat, extracte nealcoolice
din fructe utilizate la prepararea băuturilor,
extracte pentru prepararea băuturilor, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, siropuri
pentru limonadă, must de malț, must conservat,
nefermentat, pastile pentru băuturi gazoase,
prafuri pentru prepararea de băuturi, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor răcoritoare,
prafuri utilizate la prepararea băuturilor
pe bază de fructe, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, preparate pentru
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fabricarea băuturilor nealcoolice, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă
de cocos, produse pentru fabricarea de
sifon, sirop de malț pentru băuturi, sirop de
coacăze negre, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, suc concentrat de fructe, must de
struguri, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
cu guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical), băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi izotonice, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe
bază de fasole mung, băuturi pe bază de orez,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de
ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe
bază de prune afumate, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pe bază de
zer, băuturi pentru sportivi, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, băuturi sport cu electroliți,
baze nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri

fără alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
fermentată), punci de fructe, nealcoolic, punci
de orez, nealcoolic (sikhye), punci nealcoolic,
punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), sucuri, smoothies,
sorbete sub formă de băuturi, sorbeturi (băuturi),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
spirtoase, alcool de mentă, alcool din orez,
bitter (lichioruri), băuturi alcoolice carbonatate,
cu excepția berii, băuturi alcoolice de tip
bitter, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi aperitiv, băuturi slab alcoolizate,
cocteiluri, curaçao, hidromel, înlocuitori de sake,
jeleuri alcoolice, lichior de anason, lichior de
coacăze negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri,
lichioruri care conțin cremă, lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie
din zahăr), rachiu de pere, sake, amontillado,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
bază de vin, băutură sangria, piquette (băutură
pe bază de vin), vermut, vin alb, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de mure, vin de orez galben, vin
de struguri, vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu, vin slab
alcoolizat, vin spumant, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), vinuri albe spumante, vinuri
cu alcool, vinuri cu denumire de origine protejată,
vinuri cu indicație geografică protejată, vinuri
de desert, vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri
japoneze din struguri dulci conținând extracte
de ginseng și scoarță de cinchona, vinuri
neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii spumante,
vinuri spumante, vinuri spumante naturale,
vinuri îmbogățite, esențe alcoolice, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cidru, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comenzi online computerizate, servicii de import
și export, regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor solicitate in clasele 29, 30, 31, 32, 33
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
comerţ în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau
cu ridicata a produselor proprii.
37. Construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, extracție
de resurse naturale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, acoperirea
conductorilor, acoperirea gurilor de canalizare,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,
acoperirea țevilor, ajustarea lamelor de
ferăstrău, ameliorarea solului, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, amplasare de cabluri, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate, aplicare
de căptușeli impermeabile, aplicare de protecții
anti-graffiti, aplicare de substraturi, aplicare de
tencuială pe suprafețele bazinelor de înot,
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
aplicarea de căptușeli pentru repararea pereților,
aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,

aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, aplicarea de rosturi
de dilatație pentru poduri, aplicarea de straturi
de protecție de suprafață, aplicarea de
tencuială pe pereții tunelurilor, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea de
învelișuri pe fibre optice, aplicarea învelișurilor
pentru cabluri, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, așezare pardoseli,
așezarea covoarelor, colectarea de deșeuri
(curățarea gunoaielor), construcție de instalații
care recuperează energia valurilor, construirea
de bariere pentru controlul aglomerației,
construirea de structuri de beton armat cu
ajutorul cofrajelor glisante și ascendente,
curățare de cazane, curățare de rezervoare,
curățare de rezervoare de apă, curățare
de rezervoare de depozitare, curățare de
standuri pentru expoziții, curățare de zone
urbane, curățare igienică (piscine), curățare
și reparare de boilere, curățarea abrazivă a
suprafețelor, curățarea abrazivă a suprafețelor
metalice, curățarea abrazivă a suprafețelor
nemetalice, curățarea abrazivă subacvatică
a suprafețelor metalice, curățarea boilerelor
industriale, curățarea băilor, curățarea canalelor
de scurgere, curățarea canalelor de scurgere
cu jet de apă de înaltă presiune, curățarea
cisternelor de apă, curățarea conductelor de
alimentare cu apă, curățarea coșurilor de
fum, curățarea drumurilor, curățarea drumurilor
de șantier, curățarea imobilelor, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu
apă, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
curățarea liniilor de balast, curățarea lucrărilor
de piatră, curățarea mașinilor și utilajelor,
curățarea monumentelor, curățarea motoarelor
electrice, curățarea recipientelor de stocare,
curățarea rezervoarelor, curățarea șantierelor
de construcție, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățarea
scurgerilor, curățarea sistemelor de conducte
folosite în industria rafinării, curățarea sistemelor
de conducte folosite în industriile producătoare,
curățarea spațiilor interioare, curățarea
structurilor mobile, curățarea suporturilor pentru
încărcături, curățarea suprafețelor de protecție
pentru pardoseli, curățarea suprafețelor murale,
curățarea toaletelor publice, curățarea zonelor
industriale, curățenie în spații publice,
decopertarea de drumuri, decopertarea și
consolidarea drumurilor, decorare de clădiri,
demontarea de schele, deparazitarea instalațiilor
electrice, dungarea drumului pavat, edificare
construcții prefabricate, executare de cofraje
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pentru construcții, executare de cofraje pentru
construcții civile, executare de cofraje pentru
restaurări și întreținere, impermeabilizarea
subsolurilor, îndepărtare de graffitti, îndepărtare
de pete, îndepărtarea azbestului, instalare
conducte marine (offshore), instalare de
accesorii de uși, instalare de acoperișuri,
instalare de acoperișuri cu straturi de fetru,
instalare de acoperișuri culisante, instalare
de ancore de pământ, îndepărtarea ruginii,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea bateriilor,
înlocuirea frânelor, înlocuirea luminilor, instalare
de cazane, instalare de celule și module
fotovoltaice, instalare de complexe industriale,
instalare de conducte de apă, instalare de
conducte de gaz, instalare de conducte de
gaz și apă, instalare de conducte industriale,
instalare de conducte, pe uscat (onshore),
instalare de corturi, instalare de căptușeli
pentru canale colectoare, instalare de căptușeli
pentru pereți exteriori, instalare de căptușeli
tubulare în culoare, instalare de dispozitive
de alimentare cu apă, instalare de dispozitive
de fixare și accesorii pentru clădiri folosite ca
reședințe, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, instalare de
dispozitive pentru dedurizarea apei, instalare
de elemente fabricate de construcții, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
instalare de instalații de iluminat, instalare de
împrejmuiri temporare, instalare de împământări
electrice, instalare de jgheaburi pentru apa
de ploaie, instalare de linii de transmisie,
instalare de materiale izolatoare, instalare de
mezanine, instalare de panouri colorate pe
fațadele clădirilor, instalare de panouri din gips-
carton, instalare de panouri indicatoare, instalare
de paratrăsnete, instalare de pardoseli false,
instalare de plafoane, instalare de plăci de
fibră, instalare de podele din lemn, instalare de
produse de impermeabilizare pentru subsoluri,
instalare de produse de turnătorii, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
instalare de schele pentru construcții, instalare
de schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, instalare de simulatoare
de vehicule, instalare de sisteme centrale de
curățare prin aspirare, instalare de șarpante
din lemn, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de sisteme de cofraj pentru
beton, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, instalare de
sisteme de evacuarea fumului, instalare de
sisteme de gestionare al traficului, instalare de
sisteme de iluminat, instalare de sisteme de
scurgere a apei de ploaie, instalare de sisteme
de protecție împotriva trăsnetelor, instalare

de standuri pentru conferințe, instalare de
standuri pentru expoziții, instalare de standuri
pentru târguri comerciale, instalare de stelaje,
instalare de structuri temporare pentru expoziții
comerciale, instalare de structuri temporare
pentru expoziții în domeniul comerțului, instalare
de structuri temporare pentru târguri comerciale,
instalare de utilaje, instalare de utilaje industriale,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
instalare de uși și ferestre, instalare hardware
de calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), instalare, întreținere și reparații
pentru ascensoare și lifturi, instalare panouri
indicatoare, instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, instalare și întreținere de instalații
termice solare, instalare și întreținere de țevi,
instalare, întreținere și reparații de mașinărie,
instalare și reparare de dispozitive pentru irigații,
instalarea acoperișurilor, instalarea armăturilor
pentru clădiri, instalarea de componente de
etanșare împotriva curenților de aer pentru
ferestre glisante, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, instalații pentru sisteme de
evacuarea căldurii, întreținere de drumuri,
întreținere de proprietăți, întreținere de podele
din lemn, întreținere de utilaje industriale,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, întreținere și reparare
de angrenaje, întreținere și reparare de
conducte industriale, întreținere și reparare
de porți, întreținere și reparare de instalații
de securitate, întreținere și reparare de
paratrăsnete, întreținere și reparații de pardoseli,
întreținere și reparații de mobilier, întreținerea
autostrăzilor, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, întreținerea
și repararea anvelopelor, întreținerea piscinelor,
întreținerea și repararea jgheaburilor de
acoperiș, întreținerea și repararea jgheaburilor
pentru colectarea apei pluviale, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare, irigarea terenului,
izolare de țevi, izolarea canalelor de scurgere,
izolarea conductelor, lucrări de reparații în
construcții, lustruire și polizare, lucrări de lăcuire,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, lustruirea, instalarea, întreținerea
și repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
marcaje rutiere, montare armătură pentru
plafoane, montare de dale, cărămizi sau blocuri,
montare de garduri de siguranță, montare de
podele din lemn artificial, montare de plăci
pentru pardoseli, montare de podele laminate,
montare de porți, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, montare de țevărie,
montare tribune, montare pardoseli, montarea
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de structuri de înaltă rezistență, montarea
izolației la cavitățile din perete, montarea
izolației la țevi, montări de schele, nituire,
parchetare, pompare și curățare de fose septice,
pozare de cabluri, recondiționare de utilaje
industriale, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, recondiționare, reparare
și întreținere de mobilier, recondiționarea
betonului, renovarea instalației electrice,
renovarea interioară a clădirilor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, reparare
de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de instalații sanitare,
reparare sau întreținere de echipamente de
construcție, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, rerostuirea zidăriei, restaurare
de acoperișuri, reparații și întreținere de
schele pentru construcție, platforme de lucru
și pentru construcție, reparații și întreținere
de clădiri, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, ridicare de
ziduri de tip cortină, ridicarea de structuri
temporare pentru ședere, servicii asigurate de
electricieni, servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de acoperire pardoseli, servicii de
curățare a aparatelor de aer condiționat, servicii
de curățare a piscinelor, servicii de curățare
a tuburilor, servicii de curățare industrială,
servicii de curățare prin degresare, servicii de
curățenie, servicii de curățenie pentru birouri,
servicii de curățenie pentru case particulare,
servicii de deszăpezire, servicii de electricieni,
servicii de evacuare a deșeurilor (servicii
de curățenie), servicii de instalații electrice,
servicii de instalații sanitare și montare de
geamuri, servicii de izolare, servicii de lubrifiere,
servicii de măturarea drumurilor, servicii de
renovare a apartamentelor, servicii de restaurare
de zugrăveli, servicii de ridicare de garduri,
servicii de tâmplărie (reparații de lemnărie),
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, spălătorii cu autoservire,
șlefuirea betonului, șlefuirea podelelor, spălarea
mașinilor, spălarea autovehiculelor, tapetare,
tencuire decorativă a plafoanelor sau pereților,
tinichigerie, tratament anticoroziv, tâmplărie
(reparații), vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, vopsire prin pulverizare, vopsire și
lăcuire.
43. Baruri, baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri,
bufet salate, bufete cu autoservire, cantine,
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,

furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, localuri tip snack-bar, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, sculptură
culinară, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
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alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, organizare și furnizare
de cazare temporară, servicii de adăpost de
animale, servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de agenție de
închiriere de locuri de cazare (time-share),
servicii de caritate, și anume cazarea temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, închiriere
de locuri de cazare pentru vacanțe, închiriere
de pavilioane, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de creșă asigurate în zone
de cumpărături, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
recepție pentru cazare temporară (înmânare de
chei), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07822
(151) 29/10/2021
(732) LABORATOARELE SYNLAB SRL,

(540)

Toate analizele medicale
mai aproape de tine

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

42. Servicii de laborator analitice şi chimice,
servicii de diagnosticare medicală (realizare de
teste şi analize), servicii de cercetare medicale,
consultanţă şi informare în legătură cu serviciile
menţionate anterior.
44. Servicii medicale, servicii de clinici medicale
şi de sănătate, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
realizare de teste şi servicii medicale pentru
diagnosticarea stării corpului uman, consultanţă
şi informare în legătură cu serviciile menţionate
anterior.

───────

(540)

Bucharest Arbitration Days
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice.

───────

BD. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR.45, ET. 5, BIROUL NR. 1, 
SECTOR5, BUCURESTI, 050881, 
ROMANIA

(210) M 2021 07871
(151) 01/11/2021
(732) COSMIN CRISTINA VASILE, 

SAT PETRESTI, 
INTRAREA FLORILOR, NR. 7, 
COMUNA CORBEANCA, JUD. ILFOV, 
ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 06230
25/08/2021 A&A HORECA MARKETING

SRL
CONCRET 407

2 M 2021 06376 01/09/2021 ALIN VALENTIN COJOCARU PALTINU LAKE RETREAT 407
3 M 2021 06481 07/09/2021 LEJEREANU S.R.L. BIG DICK ENERGY 408

4 M 2021 06616 12/10/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
CONSTANTINA DITA

BUCHAREST
INTERNATIONAL HALF
MARATHON AND 10K

409

5 M 2021 06776 20/09/2021 HELP NET FARMA SA Club Senior 410
6 M 2021 06785 20/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet FIBRA 412

7 M 2021 06816
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CRENVURŞTI DE VITĂ S

Sibiu din 1922
412

8 M 2021 06851
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Tochitură în untură S Sibiu din

1922
413

9 M 2021 06852
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Pomana porcului în untură S

Sibiu din 1922
413

10 M 2021 06871 22/09/2021 AUTOMOBILE DACIA S.A. KILOMETRULBINE 414
11 M 2021 07678 25/10/2021 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL SUBIECTUL ZILEI 414
12 M 2021 07681 25/10/2021 BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

Hybrid Invest 414

13 M 2021 07809
29/10/2021 EVGA UNLIMITED SRL SISTERS & BROTHERS

Gheorghiu
415

14 M 2021 07822
29/10/2021 LABORATOARELE SYNLAB

SRL
Toate analizele medicale mai
aproape de tine

425

15 M 2021 07871 01/11/2021 COSMIN CRISTINA VASILE Bucharest Arbitration Days 425



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2015 02745 (111)183060
(151) 23/04/2015
(732) SC GEOEURO TOURS

(540)

OUT PACK print
and packaging

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.04.18;
27.05.15

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.

───────

(210) M 2015 08395 (111)182890
(151) 22/12/2015
(732) FASHIONTV.COM GMBH,

(540)

f fashiontv

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.21;
27.05.01; 26.04.18; 26.04.07; 17.02.02

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

DISTRIBUTIE SRL, 
STR. SPLAIULUNIRII NR. 10, 
BL. B5, SC. 4, ET. 3,AP. 78, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

BRIENNERSTRASSE 21,
MUNICH, 80333, GERMANIA

(740) CHIUARIU ŞI ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, 
STR.SEVASTOPOL NR.17C, SC.A, 
ET.5,AP.15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,010991
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(210) M 2016 05402 (111)182988
(151) 01/08/2016
(732) CAVAL-STAN GABRIELA-

MONICA, INTRAREA COFIŢEI
NR. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HIGH LIFE CONFIDENTIAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţie de emisiuni de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
divertisment televizat, servicii pentru producţie
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
producţie de divertisment sub formă de seriale
de televiziune.

───────

(210) M 2016 07178 (111)182978
(151) 25/10/2016
(732) OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI,

(540)

OPERA NAŢIONALĂ
BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(740) PAULA ADRIANA ACSINTE-
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, 
SECTOR3, BUCURESTI

BD. MIHAIL KOGĂLNICEANU 
NR.70-72, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,050067, ROMANIA
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(210) M 2016 07284 (111)183079
(151) 27/10/2016
(732) BACIU CONSTANTIN FLORIN,

CALEA VĂCĂREŞTI NR. 468,
AP. 11, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.17.16; 01.17.25;
02.01.01; 02.01.16; 27.05.01; 27.05.08

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

───────

(210) M 2016 07285 (111)183080
(151) 27/10/2016
(732) BACIU CONSTANTIN FLORIN,

CALEA VĂCĂREŞTI NR. 468,
AP. 11, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Visiodiţia Întregul prin tine
(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 02.09.04;

02.09.14; 02.09.23; 26.04.09; 26.04.14;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.08

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Neomioriţa (ro)
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(540)

STYLE PE FAZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(540)

MARA CURATIO

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

3. Cremă cosmetică pentru piele, cremă
cosmetică pentru mâini, săpunuri.

(540)

SALARGILLA

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

3. Săpunuri, produse pentru îngrijirea dinţilor,
cosmetice.
44. Servicii medicale, servicii veterinare.

───────

(540)

FEMEI CREATIVE

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
27.05.01; 27.05.22

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

BD. FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2016 08546 (111)182958
(151) 19/12/2016
(732) ANTENA TV GROUP SA, 

(210) M 2017 00072 (111)183085
(151) 09/01/2017
(732) SC CONCEPT SRL , 

STR. GH. DOJA NR. 54, AP. 10,
 JUDEŢULMUREŞ, TÂRGU 
MUREŞ ,MUREȘ, ROMANIA

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2017 00074 (111)183084
(151) 09/01/2017
(732) SC CONCEPT SRL , 

STR. GH. DOJA, NR. 54, 
AP. 10, JUD.MUREŞ,, 
TÂRGU MUREŞ ,540151, 
MUREȘ, ROMANIA

(210) M 2017 00120 (111)182907
(151) 10/01/2017
(732) TUNDE NEMETH, 

STR. DR. COSMINULUI 
NR. 87, BRAŞOV,BR, 
ROMANIA
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(210) M 2017 00577 (111)182959
(151) 01/02/2017
(732) SOCIETATEA MORTASIFU

(540)

Cofetăria Andrei

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
08.01.07

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente) mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2017 00668 (111)183128
(151) 06/02/2017
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

(540)
Çikogood

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

30.  Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă., pâine

───────

(210) M 2017 00869 (111)183021
(151) 13/02/2017
(732) ALEXANDRU OCTAVIAN

(540)

Deliverygator
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic, furnizarea de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vânzare, servicii de comenzi online.

───────

CONCEPT S.R.L, STR. UNIRII 
BL.2D, PARTER, AP. 1, 
JUD. BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA NR. 37E, 
JUD. ILFOV,OTOPENI, 075150

YÖNETIM A.Ş., ORGANIZESANAYI 
BÖLGESI 5 CADDE, 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

CHIRULESCU, 
STR. ŞTEFANCEL MARE 
NR. 544, BRĂILA , BR,ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

438

(210) M 2017 01101 (111)183135
(151) 21/02/2017
(732) ANTEVO SRL, STR. CORVINILOR

(540)
ANTEVO

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

36. Evaluare şi gestionare de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind evaluarea
proprietatilor imobiliare, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietăţile imobiliare,
evaluarea pierderilor financiare, evaluarea
daunelor în asigurări, evaluarea cererilor de
despăgubire, evaluare financiară în scopul
asigurării, evaluare şi gestionare de cereri de
despăgubire, organizare de evaluare a cererilor
de despăgubire, evaluarea încărcăturilor în
scopul stabilirii de asigurări, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietatea personală,
servicii de evaluare financiară în scopuri de
reasigurare, servicii financiare de evaluare,
soluţionare şi tratare a cererilor de despăgubire
în domeniul asigurărilor, servicii de evaluare
a riscului financiar, servicii de evaluare de
cecuri, evaluare şi analiză financiară, evaluare
financiară şi rapoarte de credit, evaluarea
financiară a costurilor energiei termice, servicii
de evaluare a riscurilor de investiţii, evaluare
financiară şi furnizare de rapoarte de credit,
servicii de informare privind evaluarea financiară
a întreprinderii, servicii de evaluare a creditelor,
agenţii de evaluare a creditelor, evaluarea
datelor ale birourilor de credit, întocmire de
rapoarte de evaluare a creditului, evaluare a
solvabilităţii companiilor şi a persoanelor fizice,
evaluare financiară, evaluarea activelor agricole,
evaluarea capitalului societăţii, evaluarea
activelor financiare, evaluarea portofoliilor de
titluri de valori, evaluarea proprietăţilor, evaluare
de utilaje, evaluare de tablouri, evaluare de
clădiri, evaluare de proprietăţi, evaluare de
pietre preţioase, evaluare de bunuri mobile,
evaluarea financiară a lânii, evaluare de
automobile de ocazie, evaluarea pietrelor

preţioase şi semipreţioase, evaluarea financiară
a proprietăţilor închiriate, evaluare de mărfuri
şi de încărcături, evaluarea financiară a
proprietăţilor funciare absolute, evaluare de
proprietăţi personale pentru alte persoane,
evaluarea financiară a proprietăţii personale
şi imobiliare, evaluarea financiară a masei
lemnoase pe picior, servicii de evaluare
de proprietăţi în scop fiscal, servicii de
evaluare a pieselor numismatice (aprecierea
valorii), furnizare de informaţii privind evaluarea
automobilelor de ocazie, furnizare de informaţii
privind evaluarea de pietre preţioase, furnizare
de informaţii în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare.
45. Servicii de evaluare a proprietăţii intelectuale
(servicii juridice).

───────

(540)

ROYAL LIBERTY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri de noroc.

───────

NR. 4, AP. 4, SATU MARE, SA,
ROMANIA

(210) M 2017 01234 (111)182916
(151) 24/02/2017
(732) AUSTRIAN INVEST SRL, 

STR. REPUBLICII NR. 3-5, 
JUD. BIHOR,ORADEA, BI, 
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SOCULUI, NR.51D, 
SATPETRESTI, 
COM. CORBEANCA,ILFOV, 
ROMANIA
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(540)

RELIAN REMORCI

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

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
metalice neelectrice, mici articole de fierărie,
case de bani, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

BAKOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.

(210) M 2017 01826 (111)182969
(151) 20/03/2017
(732) BHS BIO INNOVATION SRL,

(540)

NEEMEX ULEI DE NEEM

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.13

clase:
1. Fertilizatori lichizi, fertilizatori pentru plante,
fertilizatori humici.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2017 01530 (111)183041
(151) 08/03/2017
(732) SC RELIAN REMORCI SRL,

ŞOS. ALEXANDRIEI NR. 216,
SECTOR 5, BUCUIREŞTI,
050735, ROMANIA

(210) M 2017 01725 (111)183042
(151) 15/03/2017
(732) ZOUHAIR TAWIL, 

STR. PANAIT ISTRATI 
NR. 74-76, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

ŞOSEAUA BRĂILEI KM. 7,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

───────
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(210) M 2017 02192 (111)182975
(151) 30/03/2017
(732) TRANSPOL SRL, STR. DN6 KM,

(540)

POWERBRAKE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.02.07

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

12. Discuri de frână pentru vehicule terestre.
───────

(210) M 2017 03014 (111)183087
(151) 05/05/2017
(732) MIHAELA NICOLETA IORDACHE,

BD. DACIA NR 181, BL. 73, SC. 1,
AP. 13, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

L'ASSASSINO PIZZERIA

(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.15; 29.01.12

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

35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu
privire la deschiderea de restaurante,

servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înființării și exploatării restaurantelor, publicitate,
administrație comercială, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, publicitate în
reviste, organizarea de publicitate, servicii de
publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
agenții de publicitate, publicitate prin bannere,
publicitate în cinematografe, publicitate pentru
cinematografe, consultanță privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, publicitate directă prin poștă,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de publicitate
digitală, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, consultanță privind publicitatea
comercială, servicii de publicitate furnizate
florărilor, servicii de publicitate și marketing,
servicii de editare de
publicitate, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate de exterior, consultanță în publicitate
și marketing, publicitate în vederea recrutării
personalului, publicitate pentru recrutare de
personal, servicii de reclamă și publicitate,
cercetare de piață pentru publicitate, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate pentru
arhitecți, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, servicii de agenție de publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii
de publicitate pentru bijuterii, negociere de
contracte de publicitate, consultanță privind
publicitatea în presă, colectarea de informații
privind publicitatea, servicii de informații
privind publicitatea, difuzarea de date privind
publicitatea, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de cercetare privind
publicitatea, servicii de consultanță privind
publicitatea.

───────

NR. 548, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
307200, TIMIȘ, ROMANIA
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(540)

GOOD FISH

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
25.01.19; 03.09.10; 03.09.24

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

29. Peşte şi produse din şi pe bază de peşte.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.17; 07.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Construcţii metalice transportabile.
9. Panouri publicitare luminoase, panouri
publicitare iluminate, panouri publicitare
mecanice, panouri publicitare electronice.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 03023 (111)183059
(151) 08/05/2017
(732) SC ANDU FISH SRL, 

STR. CALEA MĂRĂŞEŞTI NR. 1A, 
JUD. BACĂU,ONEŞTI, ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  roşu, vişiniu,
albastru, alb, gri

(210) M 2017 03235 (111)182982
(151) 15/05/2017
(732) SC KARTEZIAN SRL, 

STR. ŢUŢEA PETRE NR. 5, 
BL. 909, TR. 1, ET.3, AP. 11, 
JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Cătălin Neagu, 
STR.ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, 
TR.1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAȘI, 
CODPOȘTAL 700730, IAȘI, 
ROMANIA
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(540)

Smart Charge

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.12

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

9. Extinctoare.
───────

(210) M 2017 03405 (111)183030
(151) 20/05/2017
(732) SC CLUB CASTEL TRIVALE SRL,

(540)

CLUB CASTEL TRIVALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante (servirea mesei).

───────

(540)

(531) Clasificare Viena: 12.01.10; 13.01.06;
13.01.12; 27.05.01; 25.01.19

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, mobilier metalic
şi mobilier pentru camping, somiere, paturi,
canapele, comode, scaune, fotolii, taburete,
dulapuri, birouri, cuiere, tâmplărie artistică, rafturi
de mobilă, mese de toaletă, postamente, mese
de scris, plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş,
os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

───────

(210) M 2017 03236 (111)182979
(151) 18/05/2017
(732) TEODOR SODOLESCU, 

STR. GRIGORE IONESCU 
NR. 100, BL.34, SC. A, ET. 1, 
AP. 12, SECTOR2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 128B, 
AP.14, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

STR. GAZULUI NR.529A, 
JUD.ARGEŞ, MOSOAIA, AR, 
ROMANIA

STR. FRUNZEI NR. 114, 
JUDEŢULGALAŢI, GALAŢI, 
ROMANIA

(210) M 2017 03903 (111)182974
(151) 13/06/2017
(732) SC SOFAEST MOB SRL, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
MATEI VOIEVOD NR. 115-123,
SECTOR 2, BUCURESTI, RO

SOFAEST MOB
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(210) M 2017 04185 (111)183047
(151) 26/06/2017
(732) COPÎNDEANU Alin - Constantin,

STR. CALEA MOŞILOR, NR. 225,
BL. 33-35, SC. C, ETAJ 8, AP.94,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

ETELLE La Vie en Robe

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.14; 24.17.25; 26.13.25

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie
(tipărituri), articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi articole de birou, cu
excepţia mobilei, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
desen şi pentru artişti, pensule, material didactic
şi de instruire (cu excepţia aparatelor), foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, caractere şi clişee tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(540)

MOŞ BUN de Valea Lungă

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.08

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(591) Culori revendicate: roşu-Pantone 178C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

NR. 48, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(210) M 2017 04190 (111)183022
(151) 26/06/2017
(732) ION SIPICA, STR. NATAŢIEI 

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.

───────
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(540)

Glia

(531) Clasificare Viena: 06.07.25; 06.19.16;
07.01.09; 07.01.11; 27.05.01; 27.05.08

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(540)

medichub RITMUL
LUMII MEDICALE

(531) Clasificare Viena: 01.13.01; 01.13.02;
26.01.06; 27.05.01; 29.01.13

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişi, pensule,

(210) M 2017 04212 (111)182981
(151) 27/06/2017
(732) SC OLEA SRL, 

STR. DUMBRA MINUNATĂ 
NR. 1A, JUDEŢULSUCEAVA, 
FĂLTICENI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Cătălin Neagu, 
STR.ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, 
TR.1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, 
COD  POȘTAL 700730, IAȘI, 
ROMANIA

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Servicii de comerţ, publicitate şi franciză
pentru produsele din clasele 29, 30, 32 şi 33.

───────

BLD. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR.22, GREEN GATE 
OFFICES, ET.11, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
albastru

(210) M 2017 04271 (111)182962
(151) 29/06/2017
(732) MEDICHUB MEDIA SRL, 
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(210) M 2017 04388 (111)183032
(151) 05/07/2017
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

(540)

MELCOCID

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

5. Pesticide, insecticide, erbicide, fungicide,
rodenticide, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare

───────

(210) M 2017 04390 (111)183031
(151) 05/07/2017
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

(540)

GRANDE START

(210) M 2017 04400 (111)183013
(151) 17/07/2017
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.05;
03.13.24; 26.05.04; 26.05.15; 26.05.17;
26.05.18; 29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.

STR. RÂULUI NR. 419, 
JUD.DOLJ, CRAIOVA, 200636, 
DOLJ,ROMANIA

STR. RÂULUI NR. 419, 
JUD.DOLJ, CRAIOVA, 200636, 
DOLJ,ROMANIA

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

5. Pesticide, insecticide, erbicide, fungicide.
───────

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, 
BD.FICUSULUI NR. 42, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
013975, ROMANIA

───────

● INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU APICULTURĂ●
I.C.D.A. 1974 Asociaţia

Crescătorilor de
Albine din România
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(540)

Rabal su misura

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

DWF
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2017 04508 (111)182960
(151) 10/07/2017
(732) RAUL MARIAN BALEA, 

ALEEA AVRIG, NR. 10, BL. P5, 
SC. 1, ET.1, AP. 7, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,BU, ROMANIA

(210) M 2017 04657 (111)182989
(151) 17/07/2017
(732) MIHAI-ADRIAN VÎNĂTORU,

STR. DELEA VECHE NR. 45, 
CORP C,AP. 1, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
SORIN-IONUŢ DRĂGHICI, 
STR.POET ALEXANDRU 
NIŢULESCUNR. 2, JUD. 
TELEORMAN,SUHAIA, 
ROMANIA

───────

35. Publicitate și marketing, asistență în
marketing, informații de marketing, estimări
pentru marketing, consultanță în marketing,
campanii de marketing, previzionare de
marketing, marketing de referință, marketing
pe Internet, servicii de marketing, efectuarea
studiilor de marketing, servicii de marketing
comercial, întocmire de planuri de marketing,
planificare de strategii de marketing, întocmire
de rapoarte de marketing, investigații privind
strategia de marketing, marketing de bază de
date, proiectare de studii de marketing, furnizare
de informații privind marketingul, servicii de
consiliere privind marketingul, management de
personal din domeniul marketingului, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
consultanță în domeniul marketingului pe
Internet, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice), optimizarea
motoarelor de căutare, pptimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
consultanță cu privire la optimizarea motoarelor
de căutare.
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(210) M 2017 04743 (111)183011
(151) 19/07/2017
(732) Hangzhou Hikvision Digital

(540)

HiLook
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

Technology Co., Ltd., 
NO. 555,QIANMO ROAD, 
BINJIANGDISTRICT, ZHEJIANG 
PROVINCE,HANGZHOU, CHINA

(740) ROMINVENT SA, 
STR. ERMILPANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 011882

9. Dispozitive de memorie pentru computer,
programe  informatice  (programe),  înregistrate, 
programe de operare pe calculator, înregistrate,
 software  de  calculator  (înregistrat), aplicaţii 
software  de  calculator,  descărcabile,
parcometre,  aparate pentru controlul  de francat,
detectoare de monede false, mecanisme pentru
aparate  care  funcţioneaza  cu  fise,  holograme,
echipamente pentru recunoaşterea chipurilor,
aparate  pentru  fototelegrafie,  aparate  şi
instrumente de cântărire, măsuri (instrumente de
măsurat),  panouri  de  afişaj  electronic,  aparate
de intercomunicaţii, videotelefoane, aparate de
sistem  de  poziţionare  globală  (GPS),  discuri
compacte (audio-video), aparate pentru
înregistrarea sunetelor,  video recordere (aparate
de  înregistrare  video),  camcordere  (camere 
video), aparate  electrice  de  monitorizare,  
dispozitive video  de  monitorizare  a  bebeluşilor, 
camere foto (fotografie), ecrane (fotografie), filtre
(fotografie),  standuri  pentru  aparate 
fotografice,  trepiede pentru  camera  foto, 
capace de lentile (lenshoods),  suporturi  pentru
selfie (monopoduri manuale), instrumente  de  
măsurare,lentile  optice,  cabluri de  fibră  
optică,  plăci  pentru circuitele  integrate,cipuri
pentru  circuite  integrate,  condensatoare  
(capacitoare),  ecrane  video,  aparate  de  
control  de  la  distanţă,  filamente  conductoare  
de  lumina  (fibre  optice  -  fibre),  instalaţii 
electrice  pentru controlul  de  la  distanţă  al  
operaţiilor  industriale, descărcătoare  de 
supratensiune,  electrolizoare, extinctoare,  
ecrane  radiologice  de  uz  industrial, dispozitive 
de  protecţie  pentru  uz  personal împotriva 
accidentelor, instalaţii  antifurt, electrice,  aparate
de  avertizare  antifurt,  ochelari  pince- nez, 
baterii electrice, diapozitive capacitoare), ecrane

 calculatoare,  închiriere  de  software  de
calculator,  programare  pentru  calculatoare,
actualizare de software de calculator, instalare
de software de calculator, întreţinere de software
de calculator, multiplicare de programe
informatice, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
 de date pentru programe de calculator şi date 
(dar nu conversia fizică a acestora), recuperare 
de  date informatice,  analiza  sistemelor 
informatice,crearea şi întreţinerea site-urilor web
 pentru  terţi, găzduire  de  site-uri  de  calculator 
(site-uri  web)  ,  găzduire  de  server,  servicii  de 
protecţie contra viruşilor de calculator, furnizare 
de  motoare  de căutare  pe  internet, 
monitorizarea  sistemelor  de calculator  prin 
acces de la distanţă, studii deproiecte tehnice, 
inginerie,  topografie (surveying),  planificare 
urbanistică,  cercetări  în domeniul  mecanicii, 
design  industrial,  proiectare  de  decoraţiuni 
interioare, consultanţă şi informarecu  privire  
la  serviciile  menţionate  anterior,  serviciile
menţionate  anterior,  de  asemenea,  prin 
intermediul  reţelelor  electronice,  incluzând 
internetul,  toate  acestea  cu  excepţia  celor  din 
sistemul feroviar.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii  de  cercetare  şi  design,  referitoare  la
acestea, servicii de dezvoltare, servicii de
analiză şi  de cercetare industrială,  proiectare şi
dezvoltare de hardware şi software de calculator,
proiectarea sistemelor informatice, închiriereade

35. Mediere de afaceri în cumpărarea şi
vânzarea, servicii de import/export, vânzarea cu
ridicata si vânzarea cu amănuntul a produselor
menţionate în clasa 9, furnizarea de informaţii
comerciale, activităţi de promovare, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale şi/
sau publicitare, compilarea şi managementul
fişierelor de date, consultanţă şi informaţii
referitoare la toate serviciile mai susmenţionate,
serviciile menţionate anterior, de asemenea
prin intermediul reţelelor electronice, precum
internetul.

 (fotografie), camere digitale,  camere analog, 
toate  acestea cu  excepţia  celor  din  sistemul 
feroviar.

filamente  conductoare  de  lumina  ( fibre optice
 -  fibre),  instalaţii  electrice pentru controlul 
de  la  distanţă  al  operaţiilor  industriale,
descărcătoare de supratensiune, electrolizoare,
extinctoare, ecrane radiologice de uz industrial,
dispozitive de protecţie pentru uz personal
împotriva accidentelor, instalaţii antifurt,
electrice,  aparate  de  avertizare  antifurt, 
ochelari pince-nez, baterii electrice, diapozitive

 video,  aparate  de  control  de la  distanţă,  
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(540)

Dentrust Art of dental surgery

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu deschis, auriu
închis, negru

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

41. Educaţie, instruire.
44. Servicii medicale, stomatologie.

───────

(210) M 2017 04977 (111)183089
(151) 28/07/2017
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

GROWING BEAUTY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.

(210) M 2017 05225 (111)183062
(151) 10/08/2017
(732) S.C. HERBAGETICA SRL,

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA KRILL
Oil Supreme Omega 3

In conformitate cu prevederile art.23 din Legea
84/1998, republicata , conform adresei nr.

1001814 din data de 25.01.2018, solicitantul a
declarat ca nu invoca un drept exclusiv asupra

denumirii KRILL OIL SUPREME OMEGA 3

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.02;
24.09.05; 24.09.07; 29.01.13; 03.07.11;
03.07.16

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
275C), roşu, argintiu

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

5. Produse farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, Materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,

(210) M 2017 04746 (111)183068
(151) 19/07/2017
(732) SC DENTA VITAL SRL, 

STR. EROILOR NR. 6, BL. E1, 
SC. 1, ET.3, AP. 16, 
JUDEŢUL VRANCEA,FOCŞANI, 
ROMANIA

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, 
SATPODU OLT, BRAȘOV, 
ROMANIA
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(540)

AUTOSEL

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

───────

(540)

FLOATBALL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.

───────

(210) M 2017 06718 (111)183006
(151) 19/10/2017
(732) SC ASISOFT SRL, 

STR. INGINER PISONI 
NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010928, BU,
ROMANIA

STR. CĂMINULUI NR. 6, 
SECTOR 2,BUCUREŞTI, 
021742, ROMANIA

(210) M 2017 07113 (111)183134
(151) 03/11/2017
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, 

(591) Culori  revendicate:  verde  deschis,
galben

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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(210) M 2017 08069 (111)182970
(151) 14/12/2017
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

SRL, STR, CETĂŢII, NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ - NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(540)

profit.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, Software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
Software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, Publicații săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, Publicatii electronice descarcabile,
Publicații care pot fi descărcate, Publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
Publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, Ziare electronice descărcabile,
Aplicație software pentru televizoare, Software
de calculator pentru televiziune, Software de
aplicații informatice pentru televizor, Programe
de calculator descărcabile pentru televiziune
interactivă, Programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente descărcabile,
Programe de calculator pentru televiziune
interactivă și pentru jocuri și/sau concursuri
interactive descărcabile, Software de calculator
pentru publicitate, Software de învățare
automată pentru publicitate, Software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
Software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, Software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
Software pentru organizarea si vizualizarea de
imagini digitale si fotografii
16. Produse de imprimerie, Articole pentru
legătorie, Fotografii, Publicații educative,
Publicații promoționale, Publicații periodice,
Publicații de reclame, Publicații periodice tipărite,
Reviste [publicații periodice], Ziare, Reviste
ca suplimente la ziare, Buletine informative,
Material didactic si de instruire
35. Promovare, Publicare de materiale
promoționale, Pregătire de publicații publicitare,

Publicare de materiale publicitare online,
Publicare de materiale și texte publicitare,
Publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, Servicii de abonamente la
publicații/publicatii online, pentru terți, Publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
Publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare,în format electronic, Furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, Servicii publicitare privind
ziarele, Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
Publicitate televizată, Publicitate radio și de
televiziune, Producție de publicitate televizata
si radiofonica, Publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, Servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, Producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune, Servicii
de publicitate furnizate de o agenție de
publicitate la radio și la televizor, Publicitate
radiofonică, Producție de reclame radio,
Producție de clipuri publicitare pentru radio,
Calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, Publicitate online,
Crearea materialului publicitar, Publicitate și
reclamă, Închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, Producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, Publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
Concepere, realizare, producție de material
publicitar, Închirieri de spațiu publicitar, Furnizare
de spații publicitare, Producție de clipuri
publicitare, Servicii de publicitate digitala,
Servicii promoționale de publicitate, Pregătire de
campanii publicitare, Închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
Producție de material publicitar vizual, Închiriere
de spațiu publicitar online, Servicii de editare
de publicitate, Publicitate pentru terți pe internet,
Servicii de publicitate în presă, Servicii de
publicitate și marketing, Servicii de agenție
de publicitate, Consultanță privind publicitatea
în presă, Închirieri de spațiu publicitar pe
Internet, Pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, Servicii de redacție in
scopuri publicitare, Servicii de publicitate,
marketing și promovare, Servicii de publicitate
și marketing online, Evaluare a impactului
publicității asupra publicului, Publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, Servicii de
editare de texte publicitare, Compilare, producție
și diseminare de material publicitar, Furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, Producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
Realizare de înregistrări video în scopuri

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR.SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, 
JUD.MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 
0540543,MUREȘ, ROMANIA
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publicitare, Publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, Închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, Furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe Internet,
Promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, Organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, Publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, Analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
Punere la dispoziție și închiriere de spații
publicitare, Servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, Pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, Servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, Servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, Publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
Publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin Internet, Furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, Pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
Difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe Internet,
Servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, Procesare de
cuvinte, de informații, de date, compilare și
sistematizare de informații într-o bază de date
computerizată, Sondaje de opinie,
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
Emisiuni televizate, Difuzare de programe de
televiziune, Difuzarea la radio și televiziune,
Comunicare de informații prin televiziune,
Transmitere de programe de televiziune,
Difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, Difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, Transmisie de date
computerizate prin televiziune, Exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, Difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, Difuzare de programe de televiziune
prin cablu, Radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, Radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, Servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, Difuzare de programe radio și de
televiziune, Radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
și de televiziune cu plată, Difuzare de in
forna ții financiare/economice prin intermediul
televiziunii, Transmitere de programe radio
și de televiziune, Transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, Difuzare

de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, Servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, Transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, Radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, Difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
Furnizarea accesului de telecomunicații la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, Furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, Radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, Radiodifuziune și transmitere
de programe radio, Radiodifuziune sonoră
digitala, Servicii de radiodifuziune, Transmisie/
difuzare de programe radio, Transmisie de
informații prin radio, Servicii de informare prin
radio, Servicii de radiodifuziune prin internet,
Difuzare de informații financiare /economice prin
radio, Difuzare radiofonică de informații și alte
programe, Servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, Radiodifuziune de conținut
audiovizual și multimedia pe internet, Transmisie
de programe de radio și televiziune prin satelit,
Servicii de agenție de presă, Furnizarea de
forumuri online, Flux continuu (streaming) de
date , Difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu , Fu mizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuție și buletine informative electronice
pentru transmisia și diseminarea de mesaje
între utilizatori, Asigurarea accesului la un
spațiu multimedia on-line unde terții pot încărca,
accesa, comenta și clasifica text, conținut grafic,
fotografic, video și/sau audio, Transmitere și
punere în comun (sharing) de știri, informații,
imagini, înregistrări video și audio, Servicii de
radiodifuziune, Servicii de agenții de presă,
Furnizarea accesului la baze de date, publicații
electronice, rețele de computere și internet,
Furnizarea accesului la fotografii, informații
interactive furnizate on-line din baze de date
computerizate sau de pe internet, Informații în
domeniul știrilor, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, Asigurare
de acces și închiriere de timpi de acces la
bază de date computerizate sau la informații
on-line, , Transmisie și recepție [transmisie] de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, Asigurarea accesului
la telecomunicații și a legăturilor la bazele de
date computerizate și la internet, Radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe internet,
Difuzare de informații prin intermediul televiziunii
si a radioului, Transmitere pe internet de material
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video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conținut media si de informatii.
41. Publicare de publicații periodice, Publicare
electronica, Publicare multimedia, Publicare
de publicații electronice, Publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, Servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, Editare de publicații, Publicare
de materiale și publicații tipărite, Publicare
de fișe informative, Publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, Furnizare de
publicații electronice, Servicii de publicare on-
line, Servicii de publicare de text electronic,
Publicarea de materiale multimedia online,
Servicii pentru publicarea buletinelor informative,
Furnizare de publicații on-line, Publicare online
de ziare electronice, Publicare de texte, altele
decât textele publicitare, Publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, Publicare de
cărți și periodice electronice online, Publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
Publicare și reportaje (servicii prestate de
reporteri), Publicare pe internet a unui ziar
pentru clienți, Publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, Publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, Publicare
de reviste în format electronic pe internet,
Publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, Publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, Publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, Publicare de
broșuri cu informații despre programele de
televiziune, Publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, Furnizare de
publicații electronice (care nu se pot descărca),
Servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, Publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronica, Publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, Publicare on-line de
cărți și reviste electronice (care nu pot fi
descărcate), Publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, Publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin Internet, Furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, Publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, Furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, 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, Servicii de bibliotecă

furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase
din ziare, Producție de televiziune, Servicii
ale studiourilor de televiziune, Producție de
filme pentru televiziune, închiriere de programe
de televiziune, Producție de programe de
televiziune, Producție de emisiuni de televiziune,
Pregătire de programe de televiziune,
Divertisment de radio și televiziune, Montaj
de programe de televiziune, Prezentare de
programe de televiziune, Producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, Servicii de divertisment radiofonic și
televizat, Furnizare de programe televizate
de știri, Programe de televiziune prin cablu
(producție de -), Servicii de producție de
programe de televiziune, Divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, Furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, Programe de televiziune prin
cablu [programare], Producții de film, televiziune
și radio, Producție de programe educative de
televiziune, Servicii de educație furnizate prin
televiziune, Servicii privind ghiduj programelor
de televiziune, Pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, închirierea de
posturi de radio și televiziune, Producție
de programe radiofonice și de televiziune,
Producție de programe de televiziune în
direct, Producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, Producție de programe de
divertisment pentru televiziune, Servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune,
Stabilirea grilei de programe de televiziune
[programare, Planificarea programelor de radio
și de televiziune, Servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, Furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, Producție de
programe pentru televiziunea prin cablu, Creare
de formate pentru programe de televiziune,
Servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
Pregătire și producție de programe de radio
și televiziune, Servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, Producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, Servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, Producție de
programe de televiziune în direct cu scop
educativ, Servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, Emitere
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, Transmisia simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
canale, Producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, Furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
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servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, Furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, Divertisment
radiofonic, Emisiuni de radio [programare],
Instruire prin intermediul radiodifuziunii,
Producția de emisiuni radiofonice, Montaj de
programe radiofonice, Prezentare de programe
de radio, Realizare de programe de divertisment
radiofonic, Producție și prezentare de programe
de radio, Servicii de educație furnizate prin
intermediul radioului, Emiterea simultană a
unor programe radio pe mai multe posture,
Redactarea si editare de texte, altele decât cele
publicitare, Servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, Publicare electronică de texte si
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, Publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, Servicii de reporteri de știri,
Difuzare de reportaje de către agentii de știri,
Publicare de fotografii, Fotoreportaje, Fotografii,
Fotografii aeriene, Servicii ale unui fotograf /
fotoreporter
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, Servicii de design privind publicarea
de documente, Furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale si
bloguri personale online, Proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră optică,
Dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe
de televiziune, Asigurarea utilizării temporare
de software de calculator online, nedescărcabil
destinat utilizării în aplicatii pentru monitorizarea
radiodifuziunii, Programare de software pentru
publicitate online, Proiectare de pagini web
în scopuri publicitare, Găzduire de spațiu
de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse si servicii, Crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-urile web [servicii de
tehnologia informației], Proiectarea, dezvoltarea
și/sau implementarea de software de computere
și soluții de internet, Actualizarea și instalarea de
software pentru computere, Analiza sistemelor
de computere, Servicii de suport tehnic,
Remedierea problemelor de software de
computere, Proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreținerea website-urilor
pentru alții, Proiectarea și dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, Proiectarea
și dezvoltarea de interfețe pentru programarea

de aplicații, Proiectarea, administrarea și
monitorizarea website-urilor de rețele de
socializare din Internet, Furnizare de informații,
sfaturi și consultanță pentru serviciile menționate
mai sus, Prelucrare și prezentare de informații
prin intermediul internetului, Construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, Conversia de date și de programe
informatice (altele decât cele fizice), Proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare și
furnizare de pagini principale și pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line și internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terți (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
și dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare și dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terți, Design, desene
și texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, Proiectare, desen
și redactare la comanda de pagini web pentru
o rețea globală de calculatoare, Proiectare
grafică, desen și redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, Creare
de pagini pentru rețele (pagini principale),
Creare, dezvoltare, perfecționare și adaptare de
programe de prelucrare a datelor și/sau fișierelor
de date (inclusiv pagini multimedia și pagini
principale) pentru terți, Creare și actualizare de
pagini principale pentru rețele de calculatoare,
Proiectare, elaborare și creare de pagini
diseminate prin rețele de calculatoare, Furnizare
de pagini principale și/sau adrese poștale
electronice pentru terți, Creare, proiectare,
dezvoltare, consultare,
găzduire, administrare, promovare,
personalizare, implementare și exploatare de
site-uri web pentru terți și găzduire, gestionarea
de site-uri web în general și pentru terți, Servicii
de portaluri pentru site-uri web, Gestionare,
asistență tehnică și creare de stații web,
Găzduire de site-uri web ale terților pe un
server, pentru o rețea globală de calculatoare,
Creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă și/sau administrare de site-uri web,
Servicii de consultanță în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării site-urilor
web și servicii on-Hne, Consultanță profesională
și asistență pentru crearea de site-uri web
statice și dinamice, furnizare de programe
de calculator în rețele de date, în special
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pe internet și world wide web, Consultanță,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistență
tehnică și alte servicii tehnice și de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului și site-
urilor web, Servicii pentru testarea utilizabilitătii
paginilor web, Instalare si personalizare de
aplicatii software de calculator, Design de site-
uri web, Actualizarea paginilor web pentru
terti, Programare si găzduire de pagini web
personalizate, Proiectare de pagini web în
scopuri publicitare, Crearea si întreținerea de
pagini web personalizate, Asigurarea utilizării
temporare de aplicatii web, Design de pagini
principale si pagini web, Găzduire de date,
fișiere, aplicatii si informatii computerizate,
dezvoltare de software de aplicatii pentru livrare
de conținut multimedia, Furnizare de servicii
de aplicatii informatice, si anume găzduire de
aplicatii software de calculator pentru terti,
creare, programare, proiectare întreținere si
actualizare de pagini web, închiriere de aplicatii
informatii, Crearea de aplicatii informatice,
Găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse și
servicii, proiectare, dezvoltarea, actualizare si
întreținerea bazelor de date, Reconstrucție de
sisteme de baze de date, pentru alte persoane,
Proiectare si dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, Servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
imagini si alte date electronice, Proiectare
si dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, Dezvoltare, actualizare si
întreținere de software si sisteme de baze de
date, Asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, Instalare, întreținere si actualizare
de software pentru baze de date, Stocare
electronica de fotografii, fișiere audio, de conținut
multimedia de divertisment, de videoclipuri, de
informatii

───────

(210) M 2017 08374 (111)183163
(151) 29/12/2017
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

(540)

DUTASIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse veterinare, suplimente alimentare
şi nutritive, produse igienice pentru medicină,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04072 (111)182992
(151) 31/05/2019
(732) DRAGOS GHEORGHE

(540)

BucateGustoase.ro

(531) Clasificare Viena: 11.03.18; 11.01.02;
27.05.01; 29.01.01

clase:
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

───────

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

TUDOSOIU, STR. DUMINICII 
NR.11, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (=ff803c)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 05307 (111)182882
(151) 24/07/2019
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ONE!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, și în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanță în conducerea
și organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru terți pentru achiziția și
vânzarea de bunuri, intermedierea serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică sau
metodă, servicii de comerț publicitare, şi
anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producție de

film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare și orice fel
de producții audio-video publicitare, scrierea
și publicarea textelor publicitare, actualizarea
materialului publicitar, scrierea de scenarii
cu scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse în mediile
de comunicare, compilare, sistematizare și
actualizarea datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
intermedierea de contracte (pentru terţi,
inclusiv artiști), intermedierea de abonamente
pentru serviciile de telecomunicaţii (pentru
terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor, pregatirea
secțiunilor publicitare, management de proiect
şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică și/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, înregistrarea comunicărilor și
informațiilor scrise, actualizarea și întreținerea
informațiilor în registre, compilarea de date
și index-uri în scop comercial și publicitar,
producția de programe de teleshopping, cu

(591) Culori revendicate: negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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scop publicitar, consultanță privind strategii de
relații cu publicul, organizarea de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, servicii de
comerț cu licente de film, radio, televiziune, audio
și/sau video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, rețele computerizate, rețele de fibră
optică și orice alt tip de medii de transmisie,
inclusiv wireless, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea și livrarea de știri (agenții de presă),
colectarea şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine și date prin cablu, satelit, rețele
computerizate, cabluri telefonice și ISDN și orice
alt tip de medii de transmisie, inclusiv streaming
de date, transmisia asistată de computer a
mesajelor și imaginilor, furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv pe
internet, şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet și de
forumuri de discuții online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
media audiovizuale la cerere: radiodifuziune/
televiziune pentru abonaţi, în special sub formă
de televiziune plătită şi video, la cerere,
Ttlecomunicații prin intermediul platformelor și
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele de
comunicaţii locale
sau globale, furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru mesaje
şi buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitări online, transmisia de
fișiere digitale, servicii de buletine electronice,
mesaje electronice.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radio, pe
Internet sau de televiziune, informații despre
divertisment, amuzament și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu

excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi, casete audio/video, editare audio-
video pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, închiriere
de aparatură de iluminat pentru studiouri de
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, închirierea de înregistrări
sonore, producţia de muzică, productia de
spectacole, concerte, festivaluri, servicii artistice
prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, organizarea și/
sau realizarea, susținerea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri de orice fel,
inclusiv de muzică/film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferințe, colocvii,
organizare și coordonare de concursuri sau
de orice fel de competiții, educative sau
de amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole (servicii de impresar),
prezentări şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacțională (redactare)
a aparițiilor pe internet, altele decât cele
publicitare, înregistrări pe benzi video (filmare),
proiecţii de filme TV sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea publicaţiilor electronice
on-line nedescărcabile, publicare electronică
on-line a cărţilor sau periodicelor, jocuri on-
line într-o reţea de calculatoare, furnizarea de
muzică și/sau video on-line, nedescărcabile,
furnizarea filmelor, nedescărcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii media
audiovizuale la cerere, scriere de texte,
rezervarea locurilor pentru spectacole și/
sau evenimente de divertisment/amuzament/
recreere de orice fel, servicii de agenție
de bilete (divertisment), organizarea de
loterii, organizarea de competiții (educație și/
sau divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decat
textele de publicitate, furnizarea facilităților de
recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software), servicii
de programare pentru calculatoare, actualizare
de software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date,
creare și editare de software și de jocuri de
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calculator, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închiriere de software
pentru calculator, întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale de
web, găzduirea de site-uri web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
stocare electronică a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare și închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile și pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, conversia de
date și documente din medii fizice în medii
electronice, conversia datelor și programelor
pentru calculator (altele decât conversia fizică),
dezvoltarea de baze de date electronice,
platforma ca serviciu, software ca serviciu,
design grafic pentru materialele promoționale.
45. Licențierea proprietății intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală,
administrarea și distribuirea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, furnizare de licențe pentru concepte
de franciză, acordarea de licențe de
software pentru calculatoare (servicii legale),
licențiere (servicii legale) în cadrul publicării
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuală, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune și radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, inclusiv
pentru publicații on-line, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi orice fel
de valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricăror alte producţii de sunet şi/sau de imagine,
prin acordare de licenţă/cesiune sau orice altă
formă de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,

conţinuturilor de televiziune/radio, emisiunilor de
televiziune/radio, serialelor de televiziune/radio,
spectacolelor de televiziune/radio şi emisiunilor
de jocuri sau concursuri pentru
televiziune/radio, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă, administrare, intermediere
și valorificare de drepturi asupra programelor
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
și/sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conținuturilor acestora, prin acordare de licență/
cesiune.

───────

(210) M 2019 05312 (111)182883
(151) 24/07/2019
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ONE FESTIVAL!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13; 24.17.04

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, și în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanță în conducerea

(591) Culori revendicate: negru, alb, gri închis,
gri deschis
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creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, înregistrarea comunicărilor și
informațiilor scrise, actualizarea și întreținerea
informațiilor în registre, compilarea de date
și index-uri în scop comercial și publicitar,
producția de programe de teleshopping, cu
scop publicitar, consultanță privind strategii de
relații cu publicul, organizarea de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, servicii de
comerț cu licente de film, radio, televiziune, audio
și/sau video.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, rețele computerizate, rețele de fibră
optică și orice alt tip de medii de transmisie,
inclusiv wireless, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea și livrarea de știri (agenții de presă),
colectarea şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine și date prin cablu, satelit, rețele
computerizate, cabluri telefonice și ISDN și orice
alt tip de medii de transmisie, inclusiv streaming
de date, transmisia asistată de computer a
mesajelor și imaginilor, furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv pe
internet, şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet și de
forumuri de discuții online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
media audiovizuale la cerere: radiodifuziune/
televiziune pentru abonaţi, în special sub formă
de televiziune plătită şi video, la cerere,
Ttlecomunicații prin intermediul platformelor și
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de

și organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru terți pentru achiziția și
vânzarea de bunuri, intermedierea serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică sau
metodă, servicii de comerț publicitare, şi
anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producție de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare și orice fel
de producții audio-video publicitare, scrierea
și publicarea textelor publicitare, actualizarea
materialului publicitar, scrierea de scenarii
cu scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse în mediile
de comunicare, compilare, sistematizare și
actualizarea  datelor  în  baza  de  date  a 
calculatorului, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
intermedierea de contracte (pentru terţi,
inclusiv artiști), intermedierea de abonamente
pentru serviciile de telecomunicaţii (pentru
terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor, pregatirea
secțiunilor publicitare, management de proiect
şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar,  organizare  de  târguri  şi  expoziţii  în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică și/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
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calculator, precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele de
comunicaţii locale
sau globale, furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru mesaje
şi buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitări online, transmisia de
fișiere digitale, servicii de buletine electronice,
mesaje electronice.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radio, pe
Internet sau de televiziune, informații despre
divertisment, amuzament și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi, casete audio/video, editare audio-
video pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, închiriere
de aparatură de iluminat pentru studiouri de
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, închirierea de înregistrări
sonore, producţia de muzică, productia de
spectacole, concerte, festivaluri, servicii artistice
prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, organizarea și/
sau realizarea, susținerea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri de orice fel,
inclusiv de muzică/film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte, conferințe, colocvii,
organizare și coordonare de concursuri sau
de orice fel de competiții, educative sau
de amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole (servicii de impresar),
prezentări şi închiriere de filme TV sau
cinematogragfice, închirierea de înregistrări
de sunete, îngrijire redacțională (redactare)
a aparițiilor pe internet, altele decât cele
publicitare, înregistrări pe benzi video (filmare),
proiecţii de filme TV sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea publicaţiilor electronice
on-line nedescărcabile, publicare electronică
on-line a cărţilor sau periodicelor, jocuri on-
line într-o reţea de calculatoare, furnizarea de
muzică și/sau video on-line, nedescărcabile,
furnizarea filmelor, nedescărcabile, prin servicii

audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii media
audiovizuale la cerere, scriere de texte,
rezervarea locurilor pentru spectacole și/
sau evenimente de divertisment/amuzament/
recreere de orice fel, servicii de agenție
de bilete (divertisment), organizarea de
loterii, organizarea de competiții (educație și/
sau divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decat
textele de publicitate, furnizarea facilităților de
recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software), servicii
de programare pentru calculatoare, actualizare
de software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date,
creare și editare de software și de jocuri de
calculator, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închiriere de software
pentru calculator, întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale de
web, găzduirea de site-uri web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
stocare electronică a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare și închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile și pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, conversia de
date și documente din medii fizice în medii
electronice, conversia datelor și programelor
pentru calculator (altele decât conversia fizică),
dezvoltarea de baze de date electronice,
platforma ca serviciu, software ca serviciu,
design grafic pentru materialele promoționale.
45. Licențierea proprietății intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală,
administrarea și distribuirea de licențe pentru
proprietate industrială și pentru drepturile de
autor, furnizare de licențe pentru concepte
de franciză, acordarea de licențe de
software pentru calculatoare (servicii legale),
licențiere (servicii legale) în cadrul publicării
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuală, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune și radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
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radio, incluzând evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, inclusiv
pentru publicații on-line, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi orice fel
de valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricăror alte producţii de sunet şi/sau de imagine,
prin acordare de licenţă/cesiune sau orice altă
formă de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,
conţinuturilor de televiziune/radio, emisiunilor de
televiziune/radio, serialelor de televiziune/radio,
spectacolelor de televiziune/radio şi emisiunilor
de jocuri sau concursuri pentru
televiziune/radio, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă, administrare, intermediere
și valorificare de drepturi asupra programelor
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
și/sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
conținuturilor acestora, prin acordare de licență/
cesiune.

───────

(210) M 2019 06073 (111)183070
(151) 23/08/2019
(732) SC TOTAL ONE CONSTRUCT

(540)

atomico.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț on-line de scule și unelte
pentru casă și grădină.

───────

(540)

EVANOIR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

SRL, STR. LEONARDO
MURIALDO NR. 13, 
CAMERA1, JUDEȚUL ILFOV, 
POPEȘTI-LEORDENI, 
077160, ILFOV,ROMANIA

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

(210) M 2019 07055 (111)183121
(151) 03/10/2019
(732) TAL CHEN IMPEX SRL, 

STR. NICOLAE ROŞU NR. 1F, 
OCAMERĂ ÎN SUPRAFAŢA DE
15,2 MP DIN DEPOZIT 
SC PANTELIMON IMOB SRL, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, 
BL.102, SC. 3, ET.6, AP. 55, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI,050707, 
ROMANIA

24. Materiale pentru realizarea accesoriilor
textile  pentru  mobilier  (textile),  lenjerie  de  pat,
lenjerie de pat şi paturi, aşternuturi de pat
(lenjerie), lenjerie de pat de frotir, articole textile
utilizate ca
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25. Lenjerie de corp pentru bărbaţi, boxeri
pentru băieţi, şosete pentru bărbaţi, jartiere
pentru şosete bărbăteşti, şosete pentru sugari şi
copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari şi
copii mici, pijamale pentru fetiţe, costume de baie
pentru bărbaţi, costume de baie pentru copii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
prin comenzi poştale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate şi marketing online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata.

(540)

DRIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport.

───────

huse pentru  perne,  huse  pentru  cuverturi 
matlasate,huse pentru pilote şi plăpumi, huse
de  saltea ajustabile,  huse  de  masă  din 
materiale  textile neţesute,  huse  de  protecţie 
pentru saltele şi piese de mobilier, pături tip 
pled,  pături  de lână,  paturi  pentru pătuţuri,
pături pentru bebeluşi, pături din mătase, pături
matlasate (aşternuturi de pat), huse (lenjerii) şi
pături pentru pat.

───────

(210) M 2019 07739 (111)183131
(151) 23/12/2019
(732) BOGDAN-VIOREL BOT, 

lenjerie de pat, lenjerie de pat de unică folosinţă
din material textile, materiale textile, cearşafuri,
cuverturi, cuverturi matlasate, cuverturi pentru
pat, cuverturi pentru canapea, cuverturi din
materiale textile, cuverturi de pat căptuşite, 
pleduri  şi  cuverturi  de  pat,  cuverturi  pentru 
paturi pentrucopii, perdele dantelate, mochetă
 (perdele), perdeleplisate, perdele pentru duş, 
perdele  pentru  uşă, ţesături  pentru  perdele, 
draperii  (perdele  groase), perdele  şi  draperii 
confecţionate,  perdele  din  material  plastic, 
perdele din materiale textile, perdele scurte din
material textile, perdele şi draperii  de interior şi
exterior, feţe de pernă, feţe de masă, produse
textile de uz casnic, produse din materiale textile
de uz casnic, prosoape, huse pentru saltele,

STR. OCTAVIAN GOGA 
NR. 49, JUDEŢUL BIHOR, 
ORADEA,BIHOR, ROMANIA
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(210) M 2019 09157 (111)183071
(151) 23/12/2019
(732) S.C. ECOWASH MAD 2016 S.R.L.,

(540)

ECO WashMad

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.02.01

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

7. Mașini de spălat folosite în spălătorii [care
funcționează cu monede].
35. Publicitate, Administrare de afaceri,
Administrație comercială, Lucrări de birou,
Servicii de comerț cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, prin internet și pe bază de catalog
în domeniul instalațiilor de spălat vehicule și
instalații de uscat vehicule și produselor chimice
pentru spălarea vehiculelor.
37. Curățarea vehiculelor, spălare de vehicule,
în special autovehicule, Construcție, instalare,
întreținere și reparații de instalații de spălat
vehicule.

───────

(540)

Q QUANTUM SPACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

STR. CPT. VLAD, NR. 4, 
CAMERA7, JUDETUL GALATI, 
TECUCI,GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori  revendicate: alb,  negru,  albastru,
verde

(210) M 2019 09158 (111)183034
(151) 23/12/2019
(732) S.C. TECTON TRUST, 

STR.13 DECEMBRIE, NR.31, 
ETAJ 1-2,AP.NL2, BRASOV, BR, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 
IUNIE, NR.51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCURESTI, ROMANIA

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
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(540)

e-calificare.ro

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 03454 (111)183052
(151) 26/05/2020
(732) SHANGHAI LINGDI DIGITAL

(540)

Style3D

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
terminale interactive cu ecran tactil, aplicatii
software pentru calculator, descărcabile,
programe de calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, componente software
pentru calculator, înregistrate, fişiere de
imagini descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, căşti de realitate virtuală.
42. Proiectarea de rochii, instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanţa software-ului
pentru calculatoare, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, proiectare de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
computerizare în nori (cloud computing),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
stocarea electronică a datelor.

───────

(210) M 2020 02782 (111)182999
(151) 02/05/2020
(732) VLAD-TUDOR PASCU, 

STR. ION LUCA CARAGIALE 
NR. 12, AP. 25,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, 
BAIAMARE, 430091, 
MARAMUREȘ,ROMANIA

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

TECHNOLOGY, CO., LTD.,
13 FLOOR, 7 BLOCK, 7001
ZHONGCHUN ROAD, MINHANG
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, 
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA
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(540)

M

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.03;
27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04656 (111)182908
(151) 06/07/2020
(732) ALECSANDRA GRAȚIELA FILIP,

STR. FOIȘORULUI NR. 8, BL. F3C,
SC. 3, ET. 2, AP. 72, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031178, ROMANIA

(540)

Casa Blanca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05940 (111)182909
(151) 24/08/2020
(732) ALECSANDRA GRATIELA FILIP,

STR. FOISORULUI NR. 8, BL. F3C,
SC. 3, ET. 2, AP. 72, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031178, ROMANIA

(540)

Casa Blanca din Costinesti
În conformitate cu art.22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, solicitantul prin scrisoarea de răspuns
nr. 1004564/17.02.2021 declară că nu invocă un

drept exclusiv asupra denumirii DIN COSTINEŞTI.

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2020 03579 (111)183127
(151) 29/05/2020
(732) SC LIFE RESORT SRL, 

STR. COSITORARILOR NR. 4, 
JUD.MURES, SIGHIȘOARA, 
MUREȘ,ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL, 
STR.GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2020 06704 (111)183160
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

(540)

Made by Nature

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01
(591) Culori revendicate:Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

Îngheţata ICE DYP Ice
cream for Magic moments

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
pms 2935 c)

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi de
înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată pe băț, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețată), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie cu
înghețată, batoane de înghețată pe băț, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

BUILDINGS S.R.L., 
STR. IOSIFVULCAN, NR. 5, 
AP. 17, JUD.BIHOR, ORADEA, 
410438, BIHOR,ROMANIA

(210) M 2020 07152 (111)183111
(151) 07/10/2020
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, 

STR. III-A NR.104, 
JUDEŢ TIMIŞ,CARPINIS, 
307090, TIMIȘ,ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24 - 28, SC. B, AP. 2, 
JUDEŢTIMIŞ, TIMIŞOARA, 
300042, TIMIȘ,ROMANIA
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(540)

Kimpolung Bukowina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.07

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(540)

Qeno

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 07302 (111)183058
(151) 13/10/2020
(732) COSMIN GIOSAN, 

CALEA TRANSILVANIEI 13, 
JUDEŢSUCEAVA, 
CAMPULUNGMOLDOVENESC,
725100,SUCEAVA, ROMANIA

(210) M 2020 08507 (111)183076
(151) 24/11/2020
(732) ADRIAN POPESCU, 

STR. LIVIU REBREANU NR. 21, 
BL. M9,SC. 2, ET. 4, AP. 40, 
SECTOR 3,BUCURESTI, 
ROMANIA

clase:
9. Ochelari  3D,  alarme acustice/alarme sonore,
adaptoare electrice , sonerii de alarme, alarme
electrice,  ampermetre,  amplificatoare,  roboţi
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive
anti-interferenţă [electricitate], sisteme de
avertizare anti-furt, corpuri de iluminat
[electricitate], aparate şi instrumente pentru
astronomie,  receptoare audio  şi  video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatură
didactică audiovizuală, monitoare pentru
bebeluşi, cântare pentru bebeluşi, genţi
adaptate pentru laptopuri,  cântare de baie,
încărcătoare de baterii, binocluri, lacăte
electronice,  sirene,  cabluri,  electrice,  camere
video, aparate de fotografiat  [fotografie],
şnururi pentru telefonul mobil, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, lentile de
apropiere,  cabluri  coaxiale,  comutatoare,
tastaturi pentru calculatoare, brăţări inteligente
[instrumente de măsurare], lentile de contact,
panouri de comandă [electricitate], telefoane
fără fir,  lentile de corectare [optică],
instrumente cosmografice, cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, huse pentru calculatoarele
tabletă,  redresoare de curent,  lămpi  pentru
camere obscure [fotografie], camere obscure
[fotografie],  detectoare,  busole,  aparate  pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţeiIaparate pentru înregistrarea distanţei,
cutii de distribuţie [electricitate], panouri de
distribuţie [electricitate], console de distribuţie
[electricitate],  măşti  pentru  scufundare,  costume
de scufundare,  fluiere  pentru  câini,  sonerii
electrice pentru uşi, instrumente de măsurat
pentru croitorie, dopuri de urechi pentru
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scufundători,  agende  electronice,  traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice pentru
instrumentele musicale, table electronice
interactive, brăţări de identificare codate,
magnetice,  oculare,  lnstrumente  care  contin
ocular, ochelari de protecţie, cabluri cu
fibră optică, alarme de incendiu, becuri
pentru bliţ [fotografie], avertizoare luminoase
[semnale  luminoase],  bliţuri  [fotografie],  ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, instrumente
pentru testarea gazelor, gazometre [instrumente
de  măsurare],  aparate  de  măsurare,  căşti
pentru comunicare la distanţă, senzori de
parcare pentru  vehicule,  imprimante de bilete,
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, ochelari de protecţie
pentru sporturi, kituri hands-free [mâini libere]
pentru telefoane, căşti de protectie pentru
sporturi,  căşti  de radio, aparate pentru reglarea
căldurii,  detectoare  cu  infraroşu,  laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile,  regulatoare de lumină,  electrice,
indicatoare electronice cu emisie de lumină,
diode cu emisie de lumină [LED], încuietori,
electrice,  lochuri  [instrumente  de  măsurare],
indicatoare de pierdere electrică,  [optică],
compasuriIbusole marine, telefoane mobileI
celulare/telefoane celulare, maşini de numărat
şi sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, mouse
[periferice pentru calculatoare], mouse pad-uriI
suporturi pentru mouse , protecţii dentare pentru
sporturi,  aparate şi  instrumente nautice,  cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
lanterne  opticeIlămpi  optice,  prize  electrice,
calculatoare de buzunar, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protectie adaptate pentru telefoanele inteligente,
aparate de reglare, electrice, dispozitive pentru
protecţia tastaturilor virtuale, mănuşi dotate cu
senzori,  suporturi  adaptate  pentru  laptopuri,
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaune de vehicule şi, echipamente sport,
cântare,  cântare analizoare de greutate,  sonerii
de semnalizare,  lămpi  de semnalizare,  panouri
de  semnalizare,  luminoase  sau  mecanice,
fluiere de semnalizare, huse pentru laptopuri,
inele  inteligente,  ochelari  inteligenţi,  telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare
de fum, tuburi cu oxigen, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie

electrică, 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, lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru
ochelari,  lentile pentru ochelari,  rame pentru
ochelari,  tocuri  pentru  ochelari,  ochelari,  fluiere
pentru sporturi, stative pentru aparatele foto,
ochelari  de  soare,  întrerupatoare  electrice,
protecţii pentru dinţi , televizoare, indicatoare de
temperatură,  comutator  temporizat,  automat,
aparate de înregistrare a timpului, ceasuri
[dispozitive  de  lnregistrare  a  timpului],
tranzistoare [electronice], transmiţătoare de
semnale electronice, trepiede pentru aparatele
de  fotografiat,  urinometre,  unităţi  flash  USB,
radiouri pentru vehicule, monitoare video pentru
bebeluşi,  staţii  radio  portabile  (walkie-talkie),
cântare, instrumente şi aparate de cântărire.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare a aerului,
aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, friteuze cu aer, instalatii
de aer condiţionat, aparate de aer condiţionat ,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule [corpuri
de iluminat]/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule [corpuri de iluminat], aparate de filtrare
pentru acvarii,  încălzitoare pentru acvarii,
lumini pentru acvarii, autoclave, electrice,
pentru gătitIoale sub presiune, electrice , aparate
pentru răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete ,
bideuri, pături, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de prăjit pâinea/prăjitoare
de pâine, maşini de făcut pâine, maşini
de copt pâine, arzatoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane,  lampioane  chinezeşti,  fântâni  de
ciocolată, electrice, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea , filtre de
cafea,  electrice,  maşini  de cafea,  electrice,
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri/maşini
de gătit, aparate şi instalaţii  de gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electriceIrăcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoareIcuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii  de răcire,
instalaţii şi echipamente de răcire, lămpi cu
lumină rece, friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, lumini direcţionale
pentru biciclete, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, aparate de încălzit mâinile
cu alimentare la USB, încălzitoare de căni cu
alimentare la USB, aparate pentru gătit cuşcus,
electrice, lămpi  standard/lămpi  de podea,
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───────

(540)

conceptul student +

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS

806)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri grafice, reproduceri și reprezentări
grafice, bilete tipărite, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru

(210) M 2020 08709 (111)183118
(151) 02/12/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, 

STR. GENERAL EREMIA 
GRIGORESCU122A, 
JUDETUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, 400304, 
CLUJ,ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE, 
ET. 8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011141, ROMANIA

vase pentru tajine, electrice/vase pentru tajine,
electrice,  proiectoare de lumină,  maşini  de
ceaţă, aparate şi instalaţii de încălzire prin
pardoseală,  umidificatoare,  lanterne  pentru
scufundare, aparate de uscare, aparate
şi instalaţii de uscare, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festiveIghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, ventilatoare [aer
condiţionat], ventilatoare [componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat], ventilatoare
electrice pentru uz personal, aparate de gătit
la aburi, electrice, încălzitoare pentru picioare,
electrice sau neelectrice , congelatoare, brichete
pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de dezinfectare,
nu cele pentru scopuri medicale, grătare de
cuptor, cuptoare, altele decât cele utilizate
în laborator, brichete cu gaz, uscătoare de
păr, lanterne pentru capIlămpi portabile cu
fixare pe cap, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldura, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi,  încălzitoare pentru vehicule,  încălzitoare
pentru flare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii
de încălzlre,  aparate de încălzlre,  electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, perne cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale/pernuţe cu încălzlre,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de încălzire şi răcire pentru distribuirea
băuturilor calde şi reci, cuptoare cu aer cald,
aparate cu aer cald, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini de
făcut îngheţată, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, ceainice, electrice,
mobilier pentru cuptoarele de ardere [suporturi],
cuptoare de ardere, maşini de gătit  [cuptoare],
lămpi  electrice,  lămpi,  felinare  pentru  iluminat,
uscătoare de rufe,  electrice,  becuri,  becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină ,
aparate de iluminat cu diode luminiscente [LED],
brichete, aparate şi instalaţii de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini, electrice, pentru pomul
de CrăciunIinstalaţii electrice pentru pomul de
Crăciun, lumini pentru automobile/lumini de
automobile, cuptoare cu microunde [aparate
de gătit],  lumini  pentru motociclete,  aparate
de gătit rnultifuncţionale, lămpi pentru unghii,
încălzitoare pentru farfurii, încălzitoare de
buzunar, maşini de făcut făina de orez,  electrice,

pentru uz casnic, prăjitoare, aparate şi  instalaţii
sanitare, ciorapi, încălziţi electric, aparate
cu abur pentru faţă [saune], lămpi stradale,
lanterne electriceIlanterne electrice de buzunar,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
[aer condiţionat], instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule [aer condiţionat], hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
aparate de filtrare a apei.
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artiști, pensule, mașini de scris și articole
de birou (cu excepția mobilelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalat,
caractere tipografice, clișee, toate aceste
produse nefiind legate de televiziune, radio,
cinema.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pentru uz
uman, toate aceste produse nefiind legate de
televiziune, radio, cinema.
35. Managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor hoteliere, servicii
de relații media, servicii de promovare a
producătorilor muzicali și artistici, interpreți
vocali sau instrumentiști, disk-jockey, publicitate,
inclusiv publicitate on-line, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata oniine, strângerea la un loc,
în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, servicii care
sunt furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice
(de ex. site-uri web), organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, lucrări de birou, furnizarea unei
piețe comerciale oniine pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, toate aceste
servicii nefiind legate de televiziune, radio,
cinema.
38. Schimb electronic de mesaje prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de teleconferințe și
videoconferințe, transmiterea de fișiere digitale și
e-mail, transmisie de podcasturi, transmitere de
fișiere digitale prin mijloace de telecomunicații,
furnizarea accesului la pagini web cu muzică
digitală de pe Internet, toate aceste servicii
nefiind legate de televiziune, radio, cinema.
39. Furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
 transporturi  și  călătorii,  servicii  de  rezervare 
de  bilete  de  avion,  asigurarea  și  facilitarea 
accesului la un site web care conține  o  listă de

41. Furnizarea de informații în domeniul
educației, organizarea și susținerea de
simpozioane, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, organizarea de competiții
[educație sau divertisment], servicii de tabere de
vacanță [divertisment], organizare de spectacole
(inclusiv cu circuit închis), servicii de impresariat,
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, activități culturale,
cluburi de divertisment sau educație, spectacole
de muzică în direct, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, reprezentații
de muzică live, organizare de evenimente
muzicale, inclusiv cu circuit închis, publicare
de afișe și reportaje (servicii prestate de
reporteri), rezervare de bilete la concerte,
servicii ale agențiilor de bilete (divertisment),
academii [educație], organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii de
discotecă, furnizarea de informații în domeniul
educație, servicii de amuzament și divertisment,
organizarea de baluri, furnizarea facilităților de
recreere, organizarea și susținerea de seminarii,
activități sportive, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale , organizarea
de competiții sportive, toate aceste servicii
nefiind legate de televiziune, radio, cinema.

societăți ce oferă informații cu privire la călătorii,
destinații de călătorie și obiective turistice locale
interesante și atractive, furnizarea de recenzii ale
furnizorilor de servicii de călătorie, destinații de
călătorie și atracții locale printr-o rețea globală de
calculatoare, servicii de transport pentru excursii
turistice, ambalarea și  depozitarea mărfurilor,
toate aceste servicii nefiind legate de televiziune,
radio, cinema.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor
și a programelor de calculator, actualizare de
software, construirea și întreținerea de site-
uri web, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), consultanță în arhitectură,
dezvoltare de platforme de calculator, crearea,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
web, proiectare de arte grafice, design industrial,
cercetare tehnologică, servicii externalizate de
tehnologia informației, proiectarea, dezvoltarea
și punerea la dispoziție de motoare de căutare
pentru obținerea de date despre călătorii,
inginerie, software ca serviciu (SaaS), platformă
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ca serviciu (PaaS), toate aceste servicii nefiind
legate de televiziune, radio, cinema.
43. Servicii oferite de restaurante și baruri
pentru servit cafea, snack-baruri, asigurarea de
hrană și băuturi (alimentație publică), servicii
de cazare temporară, furnizarea de facilități
pentru camping, servicii de rezervare de spații de
cazare pentru turiști, toate aceste servicii nefiind
legate de televiziune, radio, cinema.
45. Servicii furnizate persoanelor fizice legate
de evenimentele sociale, servicii de investigații
și supraveghere referitoare la siguranța fizică a
persoanelor și la securitatea bunurilor materiale,
toate aceste servicii nefiind legate de televiziune,
radio, cinema.

───────

(210) M 2020 08942 (111)183063
(151) 10/12/2020
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 05.05.21; 26.01.16

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, etichete pentru bagaje şi genţi, etuiuri
pentru cărţile de vizită şi portofele, cutii şi tocuri

din piele sau carton imitaţie de piele, bastoane,
umbrele și parasolare, umbrele, umbrele de
soare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice și de
toaletă, statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2020 08996 (111)183069
(151) 12/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Jucy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25;
29.01.12

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

clase:
29. Jeleu de fructe, pulpă de fructe, piure de
fructe.
30. Băuturi pe bază de ceai.

STR. RODNEI NR. 37, 
JUD.VRANCEA, FOCSANI, 
VRANCEA,ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, 
STR.REGIMENT 11 SIRET NR. 15, 
BL. E4 ,AP. 54, JUD. GALATI,  800330,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL-
NEGOMIREANU LIVIA, 
ȘOSEAUANICOLAE TITULESCU 
NR. 94, BLOC14A, SCARA 4, 
ETAJ 2, AP. 127,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011146,ROMANIA
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32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte, băuturi pe bază
de zer, preparate pentru fabricarea băuturilor),
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, bere, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
must de bere, cidru fără alcool, cocktailuri pe
bază de bere, cocteiluri fără alcool, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu sub
formă de uleiuri esențiale, extracte din fructe fără
alcool, băuturi din fructe, fără alcool), extracte
din hamei pentru fabricarea berii, kvass (băutură
nealcoolică), siropuri pentru limonadă, limonade,
must de malț, bere din malț, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, pastile pentru băuturi
gazoase, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz

și portocale, apă minerală (care nu este
pentru uz medicinal), apă plată, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă cu
vitamine, apă potabilă distilată, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
ape cu aromă de fructe, ape minerale și
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi care conțin vitamine,
băuturi cola, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi cu carbohidrați, băuturi
cu gheață cu conținut de fructe, băuturi cu
guarana, băuturi cu proteine, băuturi cu suc
de ghimbir, băuturi cu suc de portocale,
băuturi cu suc de struguri, băuturi cu suc
de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi pe bază de apă care conțin
extracte de ceai, băuturi nealcoolice pe bază
de cocos, băuturi pe bază de fructe, băuturi
nealcoolice pe baza de nuci și de soia, băuturi pe
bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de aloe, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de mere, băuturi nealcoolice
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, siropuri pentru băuturi, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, ape minerale
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(băuturi), prafuri pentru prepararea de băuturi,
șerbeturi din fructe (băuturi), sirop de coacăze
negre, sirop de malț pentru băuturi, siropuri
de fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
smoothies cu legume, suc concentrat de fructe,
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
suc de portocale, suc de răchițele, suc de rodii,
suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.

───────

(210) M 2021 00497 (111)183081
(151) 08/02/2021
(732) VLAD CRISTIAN DUMITRU,

IACOB NEGRUZZI NR. 14, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DARE SOCIETY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, formare în afaceri
(instruire).

───────
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(540)

SARKIS CAFE SARKIS
M. SARKISSIAN CAFEA
CE SE SAVUREAZA...
NU SE BEA din 1996

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 06.01.03;
26.01.03; 29.01.15; 27.05.09

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

30. Cafea, înlocuitori de cafea.
───────

(210) M 2021 01702 (111)183159
(151) 04/03/2021
(732) BISERICA EVANGHELICĂ

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BLACK CHURCH

(531) Clasificare Viena: 07.01.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, materiale
înregistrate, baze de date computerizate,
conținut media, baze de date (electronice),
baze de date interactive, benzi audio digitale
pre-înregistrate, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, benzi audio preînregistrate, benzi video
pre-înregistrate, non-muzicale, benzi desenate
descărcabile, benzi video preînregistrate cu
muzică, benzi video preînregistrate, cărți audio,

(210) M 2021 01418 (111)183038
(151) 23/02/2021
(732) SARKIS CAFE IMPEX SRL, 

SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA,
STRADA ORHIDEELOR NR. 70F,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
4042UP, Pantone 439C, Pantone 
411C,Pantone 4231C), portocaliu 
(Pantone16-1355 TSX orange slice), 
albastru(Pantone 286), roșu (Pantone 
2347),grej (Pantone 435 CP), bej 
(Pantone1-1C),

C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV, CURTEA JOHANNES
HONTERUS NR. 2, 
JUDEȚULBRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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carduri de memorie usb, cd-uri cu muzică,
discuri (înregistrări audio), discuri înregistrate cu
conținut video, discuri înregistrate cu conținut
audio, dvd-uri interactive, filme video, reviste
electronice, publicații electronice descărcabile,
muzică digitală descărcabilă, aplicații software,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, software pentru aplicații web
și servere, software pentru jocuri, software
pentru realitate virtuală și augmentată, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, potențiatoare
optice, tastaturi, magneți, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, componente
electrice și electronice, baterii, incarcatoare,
panouri solare, antene și componente, cabluri
și fire, circuite electrice și circuite imprimate,
cabluri electrice, circuite electronice, antene,
antene radio, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, produse de optică, lasere,
ochelari corectori, ochelari de soare, săculeți
pentru ochelari, ochelari fantezie, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive de control al accesului,
echipamente de protecție și siguranță, etichete
electronice, aparate de înregistrare de date,
dispozitive de măsurare, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive de testare și controlul
calității, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, busole.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, argint, aur, diamante,
calcedonie, geme naturale, metale prețioase,
mărgele pentru crearea de bjuterii, pietre
prețioase, perle, platină (metal), amulete, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
de corp, bijuterii de damă, bijuterii din aur,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii
fantezie, bijuterii pentru față, brățări, bijuterii
prețioase, brelocuri, brelocuri placate cu metale
prețioase, broșe (bijuterii), cercei, caboșoane,

podoabe din chihlimbar, coliere (bijuterii), ace
de cravată, crucifixe ca bijuterii, cruciulițe
(bijuterii), imitații de bijuterii, inele (bijuterii),
insigne de rever din metale prețioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), lanțuri (bijuterii), medalii,
medalii comemorative, medalii confecționate din
metale prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, ștrasuri,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
podoabe (bijuterie), pandantive, ornamente
pentru pălării, brățări de ceas, lanțuri de ceas,
ceasornice, ceasuri, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri mecanice, curele de ceas,
pendule, lanțuri pentru ceasuri, cutii pentru
ceasuri, cutii de ceas, monede, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, obiecte de artă din
metal (metale prețioase), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, trofee confecționate din metale
prețioase, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, busturi din metale
prețioase, figurine din aur, figurine din metale
prețioase, figurine din pietre prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, ornamente pentru sărbători (figurine)
din metale prețioase, altele decât cele pentru
brad, statuete din metale prețioase, figurine
ornamentale confecționate din metale prețioase,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri de mână și
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru ceasornice, amulete pentru
inele de chei, brelocuri din piele, brelocuri
metalice, brelocuri, nemetalice, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
inele pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.
16. Agende tipărite, albume de schițe, albume
foto și albume pentru colecționari (tipărituri),
articole pentru birou, bibliorafturi, blocnotesuri,
caiete, carnete, carnețele, cărți de oaspeți,
cărți de onoare, cărți de desenat sau de
scris, cărți cu nume, clasoare, coperte din
piele pentru cărți, coperte de protecție pentru
cărți, coperte (papetărie), cretă, cutii pentru
articole de papetărie, cutii pentru creioane,
cutii pentru dosare, cutii pentru papetărie,
cutii pentru flipchart-uri, cutii pentru hărți, cutii
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18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, borsete, bagaje, casete
pentru accesorii de frumusețe, casete pentru
monede, rucsacuri pentru purtat pentru copii,

cufere (bagaje), cutii de machiaj, cutii de
pălării, pentru voiaj, cutii de transport, cutii
din imitații de piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cărți de vizită (portvizite),
cutii pentru corespondență și documente de
valoare, cutii pentru cravată, cutii pentru cravate,
pentru voiaj, mape pentru documente , mape
pentru documente (marochinărie), geamantane,
genți, poșetuțe, portofele, ghiozdane, mape
pentru foi, mape pentru documente, plase din
fetru, portchei, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, pungi
personalizate suveniruri, valize, tocuri din piele,
rucsacuri, săculețe, sacoșe de umăr, sacoșe
pentru cumpărături, serviete, truse de voiaj,
bice, harnașamente, hamuri (harnașament),
îmbrăcăminte pentru animale, șelărie, zgărzi
pentru animale, costume pentru animale, cutii din
piele, curele din piele, etichete din piele, piei de
animale, serviete din piele, port-carduri de piele,
port-carduri din imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele.
20. Accesorii din plastic (cleme) pentru fixarea
conductelor, adăposturi și paturi pentru animale,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, geamanduri, încuietori și chei, nu din
metal, ventile, nu din metal, dispozitive de
fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, artă murală
din lemn în 3D, obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice,
busturi de ceară, busturi din lemn, busturi
din lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
figurine din ceară, clopoței de vânt, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni de perete din ceară,
elemente decorative pentru ferestre, decorațiuni
din plastic pentru petreceri, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, figurine
confecționate din lemn, figurine confecționate
din derivați ai gipsului, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine confecționate
din gips, figurine confecționate din plastic,
figurine din os, figurine din răşină, figurine
în miniatură (plastic), globuri lucioase, lucrări

pentru șabloane, dosare, dreptare, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, etichete adezive, etichete
din hârtie, mașini de birou, notesuri, mape,
jurnale și agende tipărite, florare tipărite, foi
de hârtie (papetărie), hărți de perete ilustrate,
hârtie cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de
scris, hârtie de scris cu antet, hârtie de scrisori,
insigne de hârtie, insigne din carton, insigne
identificative din hârtie, fișiere, fișe (papetărie),
pixuri colorate, plicuri, press-papier, registre,
rechizite școlare, rigle, șabloane (papetărie),
semne adezive, semne de carte, seturi de birou,
ustensile de corectare și ștergere, ustensile de
scris și ștampilat, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru dosare, suporturi pentru foi
de scris, suporturi pentru hârtie (articole de
birou), suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru scrisori, supracoperte din hârtie
pentru dosare, creioane de colorat, creioane
de desen, penare, sigilii, stilouri, hărți, manuale
didactice, albume, cărți promoționale (albume
de fotografii), benzi adezive, bancnote, bannere
din hârtie, benzi desenate, bilete, abțibilduri
(decalcomanii), afișe, autocolante (articole
de papetărie), almanahuri, broșuri, buletine
informative, caiete de muzică, calendare,
caricaturi, cărți, cartonașe de colecție, cărți
poștale ilustrate, cataloage, colaje, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
diplome de premiere tipărite, diplome imprimate,
embleme din hârtie, embleme imprimate,
embleme tipărite (decalcomania), etichete
autocolante, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, fișe cu informații, fluturași
publicitari, fluturași informativi, fotografii, ghiduri
tipărite, grafice tipărite, invitații, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, jurnale, lucrări de artă
din hârtie, manuale tipărite, meniuri, modele
tipărite, monografii, orare, pagini de albume
de fotografii, pancarte de carton, papetărie
imprimată, periodice tipărite, pliante imprimate,
postere din hârtie, premii imprimate, publicații
educative tipărite, publicații imprimate, publicații
periodice, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), stegulețe din hârtie, timbre, ziare,
anuare școlare, biblii, caiete legate, romane,
dicționare, carton, carton tare, hârtie, hârtie și
carton industriale, suporturi pentru bani, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
prosoape de hârtie, șervețele de hârtie.
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de artă din chihlimbar, machete din plastic
(ornamente), machete (ornamente) din ceară,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, obiecte de arta confectionate din lemn
de bambus, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din ipsos, obiecte de artă din lemn, trofee
din plastic, trofee de lemn, ornamente (statui)
confecționate din ceară, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, sculpturi de
ceară, sculpturi de ipsos, sculpturi de plastic,
sculpturi din ceară, sculpturi din fildeș, sculpturi
din ipsos, sculpturi din lemn, sculpturi din os,
sculpturi din plastic, sculpturi în os, sculpturi
realizate din lemn, statuete de fildeș, statuete
din lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice,
statui de ceară, statui de fildeș, statui de ipsos,
statui din chihlimbar presat, statui din lemn,
statui din os, statui din plastic, sticlă destinată la
înrămarea operelor de artă, balansoare, bănci,
birouri, bufeturi, canapele, comode, divane,
dulăpioare, dulapuri ca mobilier, dulapuri murale,
dulapuri din lemn, dulapuri cu vitrină, elemente
de mobilier, etajere, fotolii, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
măsuțe, mese, mobilier, oglinzi (sticlă argintată),
mobilier de baie, mobilier de bucătărie, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilier din
lemn, mobilier din oțel, mobilier din sticlă,
mobilier gonflabil, mobilier metalic, mobilier
pentru copii, mobilier școlar, rafturi, paravane
(mobilier), paturi, așternuturi, saltele și perne,
rame, rotile, rechizite de birou (mobilier), scaune,
scrinuri, șezlonguri, șifoniere, suporturi de cărți,
suporturi pentru flori, suporturi pentru cărți,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
vitrine, storuri (de interior), storuri venețiene,
jaluzele de interior, obloane (jaluzele), paravane
solare (pliante, pentru exterior), paravane solare
(de interior), nu din metal sau textile, cuibare,
stupi de albine, cutii din lemn, butoaie și
putini, nu din metal, sicrie și urne funerare,
lăzi și palete, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), lăzi
de depozitare, coșuri, nemetalice, coșuri de
brutărie, coșuri împletite, casete, butoaie din
lemn, sicrie, urne funerare, cutii poștale cu picior
(nu din metal), lăzi din lemn, lăzi de plastic,
lăzi nemetalice, baloane publicitare, ecrane
de prezentare (mobilier), ecusoane din plastic,
manechine și manechini de croitorie, panouri de

afișare, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de prezentare pentru spații comerciale,
panouri pentru expoziții, panouri publicitare,
standuri de prezentare, rafturi de magazin, rafturi
de prezentare, sisteme de afișare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, artă murală din ceramică
în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă murală
din porțelan în 3D, artă murală din sticlă în
3D, artă murală din teracotă în 3D, obiecte de
artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă, articole
de sticlărie, busturi din porțelan, busturi din
teracotă, cădelnițe, cristaluri (sticlărie), cutii de
ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, decorațiuni de
perete din porțelan, decorațiuni de perete din
teracotă, farfurii de colecție, figurine de teracotă,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, figurine din sticlă, figurine din teracotă,
ornamente de ceramică, obiecte de artă din
porțelan, obiecte de artă din sticlă, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, opere de artă
din sticlă, modele ornamentale confecționate
din porțelan, ornamente din cristal, ornamente
din ceramică, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, plăci de ceramică, porțelanuri, statuete
de ceramică, statuete din cristal, statuete din
porțelan, statuete din sticlă, statuete din teracotă,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
confecționate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sticlă pictată, sticlă ornamentală, sticle cu nisip
decorative, sticlă colorată decorativă, sticlă
de cuarț, sticlă brută, sticlă imprimată, sticlă
emailată, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă presată, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de porțelan, ghivece de
sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din sticlă,
ghivece de flori, jardiniere, vaze, vase din lut,
aparat pentru parfumarea aerului, boluri, bureți,
cârpe de curățat, castroane, căzi, chiuvete,
fărașe, perii, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, pulverizatoare de parfum, farfurii
pentru potpuriu, farfurioare pentru difuzarea de
uleiuri aromatice, lăzi de gunoi, boluri de sticlă,
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bomboniere, borcane, boluri pentru bomboane,
boluri pentru servit, căni, cupe, căni de băut, căni
de cafea, căni de porțelan, căni din ceramică,
căni din sticlă, ceainice, cești, cratițe, crăticioare
din ceramică, cutii pentru monezi (pușculițe),
damigene, decorațiuni din porțelan pentru torturi,
discuri de sfeșnic, farfurii, farfurioare, forme
de copt, forme de tort, oliviere, oale de
gătit, menorah, fructiere, gamele, inele pentru
șervețele, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, ornamente speciale de masă
sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe
brațe, nu din metale prețioase, pahare, vase
de băut și articole pentru baruri, produse de
olărie, produse din ceramică pentru bucătărie,
produse din sticlă de uz casnic, sticle, sosiere,
sfeșnice, seturi de masă pentru condimente,
sufertașe, supiere, suporturi de căni, suporturi
de lumânări din sticlă, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru flori, suporturi pentru lumânări,
suporturi pentru tort, vase, urne, ulcioare
emailate, tigăi, termosuri, veselă, zaharnițe,
carafe, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
flacoane, garafe, halbe, pahare (veselă de
băut), pocale, stacane, sticle de băut, suporturi
de pahare, suporturi pentru căni, suporturi
pentru pahare, suporturi pentru sticle, pușculițe,
cutii de ceramică pentru monede, articole
pentru curățarea dentară, piepteni, savoniere,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare parfumate (goale), suporturi
pentru săpun, scobitori, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, acvarii și vivarii,
acvarii, terarii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, accesorii pentru păr
(voaluri), bandane, baticuri, berete, bonete,
căciuli tricotate, fesuri, glugi, jobene, pălării,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șoșoni,
viziere, articole de îmbrăcăminte religioase,
bluze, bolerouri, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exercițiilor de judo,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăși, costume,
confecții, geci, fuste, fracuri, eșarfe, cravate,
gulere, jachete, impermeabile, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, mănuși cu
vârfurile degetelor din material conductiv, care

por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
maiouri, mănuși, mitene, paltoane, pantaloni,
șaluri, salopete, robe pentru cor, robe (robe
tradiționale), pulovere, pelerine, papioane,
uniforme, tricouri, togi, șosete, șorturi, sarafane,
veste, bustiere, cămăși de noapte, corsete,
corsaje, lenjerie de corp, halate, pijamale,
cizme, botoșei, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru călărit, papuci de casă, saboți, sandale,
sneakers, teniși, șlapi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, clătite, covrigei, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), floricele de porumb,
frigănele, fulgi, găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome
alimentare, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri, arome
preparate din carne, arome pentru supe,
condimente, marinate, vanilie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sosuri,
sare, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, ketchup, muștar, piureuri de
legume (sosuri), batoane de cereale și batoane
energizante, bezele, biscuiți crocanți, brioșe
cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, halva, produse de patiserie,
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prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, esențe de ceai,
extracte de cafea, extracte de ceai, pliculețe de
ceai, preparate pe bază de cacao, preparate
pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de
dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, fidea, găluști, paste alimentare făinoase,
paste alimentare proaspete, ravioli, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, orez, sago,
amestecuri de orez, amestecuri de făină, müsli,
cereale pentru mic dejun cald, drojdie, aluat,
aluat de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, chou à la crème,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, campanii de
marketing, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de logouri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, lipirea de afișe
publicitare, întocmire de reclame, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare și plasare de
reclame, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovarea comercială,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane

prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
publicitate, servicii de promovare, servicii de
publicitate, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
decorarea vitrinelor, demonstrație de vânzare
(pentru terți), organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de demonstrații
comerciale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, prezentare de produse,
servicii de expoziție pentru marfă, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, organizare de expoziții comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), realizare de târguri comerciale,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
difuzare de anunțuri, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de materiale
publicitare, distribuție de mostre, distribuire
de pliante publicitare, distribuire de materiale
publicitare, difuzare de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, administrarea vânzărilor,
intermediere de contracte (pentru terți), vânzare
prin licitație publică, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
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magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
organizare de licitații pe internet, organizare de
vânzări prin licitație, organizarea și coordonarea

de licitații, închiriere de automate de vânzare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de consultanță
în afaceri, management de afaceri comerciale,
contabilitate și audit, administrarea afacerilor,
abonamente la ziare, administrație comercială,
evidență contabilă, facturare, întocmire de
facturi, organizare de prezentări în scopuri
comerciale, organizare de prezentări în scop
mercantil, organizare de prezentări cu scop
comercial, prelucrare de date, sistematizare și
management, colectare de date, servicii de
gestionare a datelor, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, furnizare de publicații electronice,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de cântece,
publicare de cărți, publicare de cataloage,
publicare de jurnale, publicare de manuale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale educative, publicare
de povești, publicare de partituri muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, divertisment, expoziții de animale,
educație și instruire, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de centre
de recreere, grădini cu acces public, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de gale, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de tururi ghidate, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
activități de divertisment, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole culturale,
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, picturi de portrete, pictură
pe față, planificarea de petreceri, planificarea
de spectacole, prezentare de filme, pregătire
pentru copii în activități de aventură, producție
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audio, video și multimedia și fotografie, servicii
culturale, servicii de bibliotecă, servicii de
compoziții muzicale, servicii de divertisment,
tabere de vară (divertisment și educație),
tabere de recreere, turnee sub formă de
servicii de divertisment, servicii sportive și
de fitness, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, expoziții de artă, organizare de
competiții artistice, administrare (organizare)
de concursuri, administrare (organizare) de
competiții, organizare de jocuri, organizare de
expoziții educaționale, organizare de jocuri și
competiții, organizare de seminarii, organizare
de seminarii educative, organizare de conferințe,
organizare de concursuri (divertisment),
organizare de competiții educative, organizare
de competiții recreative, organizare de seminarii
și conferințe, organizarea de competiții, servicii
de expoziții de artă, servicii de prezentare în
scop de divertisment, servicii de prezentare
în scopuri educative, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), realizare de expoziții cu scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, realizarea de concursuri pe internet,
realizarea de seminarii, seminare, servicii de
conferințe, servicii culturale, educaționale sau de
divertisment oferite de galerii de artă, servicii
de pariuri, fotografie, înregistrări de muzică,
înregistrări originale, microfilmare, producția
de muzică, producere de programe audio,
prezentare de programe de radio, prezentare
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
servicii de înregistrare, producții de operă,
producție de materiale video, producție de
programe de televiziune, producție de filme
video, producție de înregistrări video, producție
de programe tv, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrări audio, servicii de
producție video, competiții sportive (organizarea
de -), activități sportive, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, educație
fizică, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de turnee sportive,
servicii de educație sportivă, acordarea de
premii în educație, administrarea serviciilor
educaționale, ateliere de formare, cercetare în
domeniul educației, coordonare de cursuri, creșe

(educație), educație, elaborare de manuale
educative, elaborare de materiale educative,
expoziții de plante, examene pedagogice,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de formare, furnizare de cursuri
educaționale, instruire, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de instruire
online, furnizarea educației, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cicluri de
conferințe, organizare de activități didactice,
învățământ, instruirea angajaților, organizare de
cursuri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizarea de ateliere de lucru, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare, pregătire
sportivă, pregătire în canto, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, realizare și
coordonare de cursuri de formare, seminarii
educative, servicii de educație juridică, servicii
de educație fizică, servicii de educație muzicală,
servicii de formare de personal, servicii de
formare în management, servicii de instruire,
servicii de predare de limbi, servicii de instruire
și formare, servicii de învățământ liceal, servicii
de învățământ primar, servicii de învățământ
superior, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii educaționale și de predare,
teste educative, servicii școlare, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, împrumut de cărți și
de alte publicații, împrumut de cărți și
publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, închiriere de cărți, închiriere de
reviste, închiriere de lucrări de artă, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
expoziții la muzeu, muzee, concerte de muzică
în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, concerte muzicale pentru
radio, coordonare de spectacole de teatru,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul producțiilor teatrale, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de demonstrații
de dans, organizare de divertisment muzical,
organizare de expoziții de divertisment în
cadrul spectacolelor de magie, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizare
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de interpretări muzicale, organizare de producții
teatrale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole în direct, prezentare de
concerte, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole de teatru, producții de teatru,
reprezentații teatrale, regizare de spectacole de
teatru, regizare de spectacole muzicale, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
producție de teatru, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de muzică în direct,
spectacole muzicale, servicii pentru concerte de
canto, servicii de interpretare și traducere.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de catering, cazare temporară, servicii
oferite de ceainării, creşă, facilitate de îngrijire
a bătrânilor pe timpul zilei, servicii oferite de
fast-fooduri, servicii oferite de hoteluri, servicii
oferite de hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, pensiuni pentru animale,
pizzerii, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii oferite
de case de oaspeți, case de vacanță, hanuri
turistice, hosteluri și pensiuni, servicii hoteliere,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de centre comunitare pentru adunări
și întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru ședințe de
consiliu, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, baruri, cantine,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, preparare
de mâncăruri, prepararea mâncării, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de ceainărie, servicii de gătit, servicii oferite
de snack-baruri, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servicii de catering, rezervări de
camere.

───────

(210) M 2021 01979 (111)183072
(151) 12/03/2021
(732) STEIN BESTASIG INSURANCE

(540)

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER

(531) Clasificare Viena: 10.03.04; 29.01.13;
27.05.17; 27.05.24

clase:
36. Servicii de asigurări şi reasigurări.

───────

BROKER SRL, 
STR. PROF. ION BOGDAN 
NR.4-6, PARTER,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, 040172, 
ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

482

(540)

DOR de VIN

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.15.25;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.

───────

(540)

PRIMAL 1 TASTING IT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.25

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant

(210) M 2021 02845 (111)182993
(151) 07/04/2021
(732) ANDREI POPA, 

ALE. SLT. P.M. 
DRAGOS MLADINOVICI
NR. 7,BL. R17, SC. 1, AP. 29, 
SECTOR 4,BUCURESTI, 
ROMANIA

STR. STICLELOR, NR. 18C, 
JUDEŢARGEŞ, STEFANESTI, 
ARGEȘ,ROMANIA

(210) M 2021 02997 (111)183046
(151) 12/04/2021
(732) PRIMAL ONE FOOD SRL

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI, 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori  revendicate: galben,  albastru,
albastru deschis
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și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere de camere, organizare și furnizare de
cazare temporară, închirierea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering., servicii
de fast food la pachet, servicii de restaurante
fast-food, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii în domeniul
gustărilor.

───────

(210) M 2021 03246 (111)183153
(151) 21/04/2021
(732) CFGTECHSOLUTIONS SRL,

STR. JANDARMERIEI SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 04003 (111)183154
(151) 20/05/2021
(732) BELLE MARIE INTERNATIONAL

(540)

always beauty

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 05.03.13;
27.05.01

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

SRL, VALEA FURCII 
NR. 62F, CAMERA 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 031021, ROMANIA
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(210) M 2021 04063 (111)183051
(151) 21/05/2021
(732) FUNDAȚIA GAUDEAMUS,

(540)

Fundația GAUDEAMUS

(531) Clasificare Viena: 20.07.02; 29.01.15;
24.17.11

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

35. Promovarea educației în spiritul dezvoltării
durabile prin derularea unor campanii de
informare privind acțiunile de combatere a
schimbărilor climatice, asupra acțiunilor de
ecologizare a mediului înconjurator si susținerea
consumului de energie curată și eficientă.
36. Organizare de activități de colectare de
fonduri pentru susținerea celor aflați în dificultate,
strângerea de fonduri caritabile, transferul
electronic de fonduri, prestare de servicii
filantropice de strângere de fonduri pentru
proiecte umanitare, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, sponsorizare
financiară, finanțare de proiecte.
41. Educație formală, nonformală și informală
copiilor și tinerilor în vederea dobândirii
unor compețente și abilități necesare pentru
dezvoltare personala, integrare profesională și
cetățenie activă, educație, servicii de consiliere
și orientare vocațională a elevilor și studenților
în vederea facilitării trecerii de la școală la

viața activă, organizarea de activități interactive,
cursuri de învățământ pentru învațarea limbilor
străine moderne, activități și proiecte educative
ce au ca scop reducerea abandonului
școlar timpuriu, activităţi pentru formarea si
susținerea spiritului de inițiativă, a creativitatii
și antreprenorial în rândul copiilor și tinerilor
(educație), activități de cooperare europeană în
domeniul educației copiilor și tinerilor, servicii
furnizate de grădinițe de vară, scoli, tabere
tematice, servicii furnizate de cluburi de activitati
școlare /after school, organizarea unor activități
sportive, recreative și distractive, științifice,
culturale, artistice sub forma unor mese rotunde,
ateliere de lucru, spectacole, schimburi de
experiență, competiții sportive, servicii furnizate
de unitati de invatamant privat cu program
bilingv, organizarea de cursuri de formare
profesionala pentru toate categoriile de public ,
organizarea de cursuri de perfecționare pentru
personalul din invatamantul preuniversitar,
activități de formare, consiliere și consultanță
pentru părinți pentru implicarea activa în actul
educațional al copiilor, formare profesională,
consilierea în vederea utilizării tehnologiilor
informației și comunicațiilor (educație), servicii
de consiliere și îndrumare în carieră a șomerilor
(educație), servicii de consiliere si informare
privind cariera (asistență educațională), servicii
de consultanta cu privire la formarea angajatilor,
educație privind cultura antreprenorială, activități
de susținere a diversității culturale prin:
spectacole, simpozioane, mese rotunde,
informarea publicului larg asupra oportunităților
de finanțare a proiectelor din fonduri europene,
asistenta profesionala individualizata pe
probleme economice si de management, servicii
de pregătire in domeniul managementului
proiectelor, servicii caritabile, și anume
organizarea de evenimente sportive, culturale
sau educaționale pentru sprijinirea persoanelor
aflate în dificultate.

───────

STRADA VASILE OLANESCU, 
BL.C 10, SCARA B, AP. 19, 
JUDEȚULVÂLCEA, 
RAMNICU VÂLCEA,VALCEA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7467C), maro deschis (Pantone
7411C), maro închis (Pantone 411C),
portocaliu (Pantone 1655C), negru
Pantone (Process Black C)
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(540)

LITTLE MISS &
MISTER ROMANIA

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

35. Publicitate, exclusiv în legătură cu
concursuri de frumusețe, școală de modele și
fotomodele (modelling) și evenimente de modă.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive, activități culturale, toate aceste servicii
având legătură exclusiv cu concursuri de
frumusețe, școală de modele și fotomodele
(modelling) și evenimente de modă.

───────

(540)

EUPHORIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.03.13

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând

clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 05387 (111)183140
(151) 21/07/2021
(732) PARTIDUL PATRIOŢILOR,

PRELUNGIREA GHENCEA,
NR.93F, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PP PARTIDUL PATRIOTILOR

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
26.04.05; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23

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

45. Consiliere politică, consultanță politică,
cercetare și analiză politică, servicii de informare
politică, consultanță pentru campanii politice,
organizarea reuniunilor politice, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului,
pregătirea regulamentelor, servicii de comunicări
politice, servicii de consiliere în materie de
reglementări, servicii de lobby politic, servicii de
lobby, nu în scopuri comerciale, servicii politice
și anume: servicii de reprezentare juridică,
cercetări juridice, organizarea de reuniuni

(210) M 2021 04224 (111)183045
(151) 27/05/2021
(732) LAVINIA-MARIA ICHIM, 

ALEEA SATURN NR.4, BLOC A20,
SCARA A, ETAJ 3, AP. 13,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310363,
ARAD, ROMANIA

(210) M 2021 05348 (111)183133
(151) 15/07/2021
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., 

STR.  VASILE  CONTA,  NR.  30, 
JUDEȚUL IAȘI,  700106, IAȘI, 
ROMANIA

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

politice cu scop social, de protecție, de mediere,
cluburi de întâlniri.

───────
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(210) M 2021 05724 (111)183043
(151) 02/08/2021
(732) SC SLIM FIT & BEAUTIFUL SRL,

STR. EMIL RACOVIŢĂ NR. 26B,
VILA 27, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SLIM FIT FOR LIFE
BY ILONA GRIGORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.02; 29.01.03

clase:
44. Aplicare de produse cosmetice pe corp,
aplicarea produselor cosmetice pe față,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05746 (111)183147
(151) 03/08/2021
(732) DIANA CHIRIȚĂ,

(540)

Cireșarii

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

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

HOHENSTAUFENSTR. 8, BERLIN /
RFG, 10781, GERMANIA
ADRIAN CHIRIȚĂ,
HOHENSTAUFENSTR. 8, BERLIN /
RFG, 10781, GERMANIA
RUXANDRA CHIRIȚĂ, 
STR. FR.JOLLIOT-CURIE NR. 25, 
SECTOR5, BUCUREŞTI, 050588, 
ROMANIAAUGUSTIN CHIRIȚĂ, 
JAHNSTR.7H, BAIERSDORF, 
91083,GERMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
STR. GEORGECĂLINESCU 
NR. 52A, AP.1, SECTOR1,
P.O. BOX 39-F1, BUCURESTI,
ROMANIA
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gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06090 (111)183114
(151) 19/08/2021
(732) SUPER ECO-CASA SRL,

(540)

eco ILUMINAT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1000622
din data 07.01.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: " eco ILUMINAT ".

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17; 13.01.17;
26.05.01

clase:
11. Corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
proiectoare de iluminat, corpuri de iluminat,
instalații de iluminat, șine pentru iluminat
(aparate de iluminat), stâlpi de iluminat
(lampadare), becuri de iluminat, structuri de
iluminat, iluminat de siguranță, lanterne de
iluminat, lămpi de iluminat, elemente (corpuri)
de iluminat, iluminat pentru expoziții, aparate
de iluminat, dispozitive de iluminat, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, iluminat pls (sistem de iluminat cu
plasmă), lămpi pentru iluminat festiv, plafoniere
(corpuri de iluminat), filamente de magneziu
(iluminat), instalații pentru iluminat stradal,
tuburi de iluminat fluorescente, aparate de
iluminat fluorescente, tuburi luminoase pentru
iluminat, reflectoare pentru iluminat, corpuri
de iluminat incandescent, instalații de iluminat
electrice, lămpi electrice de iluminat, ornamente
pentru iluminat (accesorii), corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat arhitectural,

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de

STR. VALCEA, NR. 60, 
SATANINOASA, 
JUD. DÂMBOVIŢA,
COM. ANINOASA, 
DAMBOVIȚA,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: crem, auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cabluri luminoase pentru iluminat, butoane de
comandă iluminate, spoturi pentru iluminatul
casnic, accesorii pentru iluminatul electric, filtre
pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, corpuri suspendate de
iluminat fluorescent, dispozitive de iluminat
pentru grădină, aparate decorative electrice
de iluminat, instalații de iluminat pentru iazuri,
corpuri de iluminat pentru exterior, aparate
și instalații de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, lămpi de iluminat pentru acvarii,
aparate de iluminat de urgență, instalații de
iluminat de urgență, instalații de iluminat pentru
exterior, aparate de iluminat și reflectoare,
aplice (corpuri electrice de iluminat), corpuri de
iluminat cu infraroșu, lămpi de iluminat pentru
proiectoare, obiecte de iluminat cu flanșă, corpuri
de iluminat pentru automobile, lămpi cu neon
pentru iluminat, sisteme de iluminat de urgență,
instalații de iluminat pentru filmări, aparate de
iluminat pentru filmări, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat pentru interior,
lămpi de iluminat pentru exterior, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu led, lumini led
pentru iluminatul public, difuzoare de iluminat
sub formă de piese pentru instalațiile de
iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru aparatele de iluminat, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
electrice de interior, corpuri de iluminat de
uz casnic, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, aparate de iluminat cu fibră electrică,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), aparate de
iluminat cu ecran plat, seturi decorative de
iluminat pe gaz, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, instalații de iluminat de uz
comercial, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
corpuri de iluminat scenic cu halogen, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, aparate de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat cu celule
solare, instalații pentru iluminatul pomilor de
crăciun, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, aparate de iluminat care incorporează
fibre optice, corpuri pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, aparate de iluminat
cu diode luminescente (led), corpuri de iluminat
pentru situații de urgență, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(oled), aparate (corpuri) electrice de iluminat
pentru exterior, reflectoare pentru corpuri de
iluminat la scară mare, lămpi de iluminat
cu raze infraroșii, corpuri de iluminat care

proiectează lumina în sus, ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice, șine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri electrice
de iluminat, corpuri hid (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, instalații de iluminat
incandescente în caz de urgență, care
funcționează pe baterii, acoperiri de sticlă sub
formă de accesorii pentru corpurile de iluminat
solare, instalații de iluminat fluorescente în
caz de urgență, care funcționează pe baterii,
lustre, candelabre electrice, ornamente care
atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), plafoniere, aplice de perete,
corpuri pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru vehicule, lampadare, luminatoare
led, leduri ambientale, becuri cu led, lumini led
subacvatice, benzi cu led, lămpi cu led, lanterne
cu leduri, mașini cu lumini led, lumânări cu
led-uri, becuri cu led pentru automobile, lămpi
de siguranță cu leduri, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), lumânări
fără flacără cu diode electroluminescente
(leduri), veioze de noptieră, lămpi solare, lămpi
decorative, lămpi flexibile, lămpi fluorescente,
lămpi electrice, lămpi reflectoare, lămpi pentru
lavabouri, reflectoare de lămpi, globuri de lămpi,
lămpi cu picior, lămpi pentru cărți, lămpi de
masă, lămpi cu descărcare, suporturi pentru
lămpi, lămpi cu halogen, socluri pentru lămpi,
filtre pentru lămpi, becuri de lămpi, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu infraroșu,
lămpi din sticlă, lămpi de birou, lămpi electrice
incandescente, lampi de podea, ornamente
superioare pentru lămpi, filamente pentru lămpi
electrice, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi cu descărcare electrice, dulii pentru lămpi
electrice, suporturi pentru lămpi neelectrice,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi electrice
de noapte, lămpi stroboscopice pentru discoteci,
filtre pentru lămpi electrice, abajururi opace
pentru lămpi, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
pomul de crăciun, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, abajururi de sticlă pentru
lămpi, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
cu arc cu xenon, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, lămpi de descărcare cu
intensitate înaltă, lămpi electrice pentru iluminare
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în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, abajururi, suporturi de abajururi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi pentru
lămpi de masă, abajururi pentru surse de lumină,
becuri fluorescente, becuri pentru proiectoare,
becuri cu halogen, becuri de lanternă, becuri
de far, becuri bunsen pentru laborator,
becuri de format mic, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri electrice pentru lămpi
posterioare, componente pentru becuri cu
lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, instalații sanitare electrice,
instalații de iluminare electrice de interior,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, iluminat stradal, difuzoare
(iluminat), elemente de iluminat, accesorii de
iluminat, lanterne pentru iluminat, stâlpi de
iluminat, accesorii electrice de iluminat, stâlpi
mobili pentru iluminat, dispozitive de iluminare
computerizate, seturi de iluminare decorative,
filtre pentru iluminarea scenei, iluminat pentru
stative pentru partituri, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii de iluminat pentru exterior,
dispozitivele de iluminare pentru autovehicule,
instalații de iluminare cu descărcare electrică,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate

de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, comandă
computerizată de stoc, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, prezentare de bunuri
si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
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în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitar, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului.
37. Instalare de sisteme de iluminat, reparare
de aparate de iluminat, instalare de instalații de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice.
41. Servicii de conferințe, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe,
coordonare de conferințe de afaceri, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii, realizarea de seminarii, organizare de
seminare de instruire, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
organizare de seminare de pregătire continuă,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, servicii de iluminat în scopuri
de divertisment.

───────

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART PLUS

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1036039/15.12.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

„TEHNOLOGIE DE PREINOCULARE ”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.07.01; 29.01.15

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesat,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor.

───────

(210) M 2021 06105 (111)183148
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, 

STR. CEAHLAU NR. 2A, 
BLOC 14,AP. 4, SECTOR 6, 
BUCURESTI,ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, 
STR. GEORGECALINESCU 
NR. 52A, AP.1, SECTOR1, 
BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu, alb,
albastru inchis, negru, bej
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(210) M 2021 06118 (111)182985
(151) 20/08/2021
(732) MONTESSORI RAY OF LIGHT

(540)

Montessori Ray of Light
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, cărți documentare, cărți școlare, cărți
ilustrate, cărți educative, cărți pentru copii, cărți
de povești, carti cu informatii, reviste (publicații
periodice), publicații periodice, ziare, reviste,
manuale tipărite, manuale didactice, hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea educației,
servicii specifice școlilor (educație), furnizarea
de informații în materie de educație, servicii
oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educative oferite de școli,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), învățământ preșcolar, educație
preșcolară, servicii școlare, servicii educaționale
pentru copii.

───────

(210) M 2021 06121 (111)183035
(151) 20/08/2021
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI SRL,

STRADA GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.16, PARTER,
CAMERA 4, AP.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOMENIILE PRINCE
MATEI Bistrot

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu

nr. 1035998/15.12.2021, mandatarul solicitantului nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: Bistrot

clase:
33. Vinuri.

───────

S.R.L., B-DUL CAMIL RESSU 
NR.44, BLOC C14, SCARA 4, 
ETAJ 1,AP. 41, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR4, BUCURESTI, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

492

(210) M 2021 06148 (111)183004
(151) 23/08/2021
(732) ASOCIATIA HABITAT FOR

(540)

BIG BUILD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de recrutare de voluntari.
37. Servicii referitoare la construcția de clădiri,
servicii de construire accelerată de locuințe,
servicii de construire de locuințe cu ajutorul
voluntarilor.

───────

(540)

EXPERŢI ÎN EXTRACTE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1000867 din data

11.01.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ,,experți in extracte”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.14;
24.13.25; 29.01.11

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale

───────

(210) M 2021 06542 (111)182876
(151) 09/09/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

(540)

Constanta Sailing
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000124/04.01.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „Constanta” şi „Sailing”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

HUMANITY ROMANIA, 
STR.NAUM RAMNICEANU 
NR. 45A, ET.1, AP. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(210) M 2021 06536 (111)182991
(151) 08/09/2021
(732) DACIA PLANT, 

STR.  HARMANULUI,  FN,  
JUD. BRAŞOV,  BOD, 507015, 
BRAȘOV, ROMANIA

CONSTANTA SAILING/
CONSTANTA NAVIGHEAZA,
ALEEA MACILOR NR.8, BL.B1,
SC.B, ET.1, AP.32, 
JUDETULCONSTANTA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE C.IN PI
IORGULESCU MARIANA, 
STR.FAGETULUI NR.144, BL.ST2, 
SC.B,AP.46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA,ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea de cursuri de
instruire în domeniul navigației, furnizarea de
cursuri de instruire în domeniul arbitrajului
sportiv, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, curse, competiții, turnee,
activități și demonstrații în domeniul navigației,
furnizarea de locuri de desfășurare, circuite și
alte facilități pentru evenimente sportive, curse,
competiții, turnee, activități și demonstrații în
domeniul navigației cu vele.

───────

(540)

French Cuisine
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003831 din data

09.02.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: French Cuisine.

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri
de ovăz care conțin fructe uscate, aperitive
(tartine), baghete umplute, banane pané,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crackers cu aromă de legume, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți crocanți din

cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
de orez, biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți umpluți cu brânză, blat de
pizza, boabe de porumb prăjite, brioșe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
burritos (mâncare mexicană), chifle umplute,
chimichanga (aluat), chipsuri de creveți, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
kimchi (kimchijeon), colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), covrigei, floricele cu caramel,
floricele de porumb, frigănele, fulgi din cereale,
galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de orez, gustări care constau în principal
din pâine, gustări din porumb, gustări pe
bază de cereale, hamburgeri (sandvișuri), hot
dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă (memilmuk),
lasagna, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de orez, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, nachos (mâncare tradițională mexicană),
pizza, plăcintă cu carne, pâine cu umplutură,
plăcinte, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, pufuleți de brânză,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, quiche (preparat culinar franțuzesc),
ravioli, rizoto, rulouri umplute, salate de paste,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
snack-uri preparate din făină de cartofi, spaghetti
și chiftele, sushi, tartă de orez, tăiței ramen,
turte din orez, vafe congelate, amestecuri de
cafea, amestecuri de ceai, amestecuri pe bază
de cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, băuturi
din cafea, băuturi frapate, băuturi din ceai
nemedicinale, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, bomboane cu
ciocolată, cacao, cafea decafeinizată, cafea
măcinată, cappuccino, capsule de cafea,
ceai, chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă,
espresso, înlocuitori de cacao, cacao cu lapte,
preparate aromate pentru prepararea ceaiurilor
nemedicinale, preparate pe bază de cacao,
pudră de cacao, pudră de ciocolată, pungi de
cafea, umpluturi pe bază de cafea, amestecuri
de înghețată, amestecuri de șerbet (înghețate),
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru șerbeturi, batoane de lapte

(210) M 2021 06696 (111)183129
(151) 15/09/2021
(732) FRENCH CUISINE SRL, 

STR. UNIRII, NR.320, , 
COMUNA BALOTEȘTI, ILFOV, 
ROMANIA
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35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, exploatarea întreprinderii
(pentru terți), furnizare de asistență în
managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, informații
despre metode de vânzare, intermediere
publicitară, management de afaceri comerciale,
negociere de contracte comerciale pentru
alte persoane, organizarea afacerilor, servicii
de administrare a afacerilor, servicii de
administrare de stocuri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de intermediere comercială,
servicii de strategie în afaceri, servicii
de reprezentanță comercială, supervizare de
afaceri, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de
consum, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea de contacte comerciale și
economice, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare electronică
a comenzilor, realizare de abonamente la
pachete de informații, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comenzi online, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii

congelat, batoane de înghețată, bomboane
congelate, creme congelate, deserturi cu
înghețată, deserturi cremă instant, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri înghețate, gheață
alimentară, înghețată, parfeuri, produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie cu
înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie și înghețate, sculpturi
în gheață comestibile, șerbet, suc de fructe
(produse de cofetărie), torturi de înghețată,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente pe bază de cacao, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de arahide, batoane de nuga
învelite în ciocolată, bezele, biscuiti cu gust de
brânză, biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
chifle cu gem, cornuri, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, flan (produs de cofetărie), fondue din
ciocolată, fructe trase în ciocolată, garnituri
de ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, glazură din bezele, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, înghețate și dulciuri, jeleuri de
fructe (cofetărie), marțipan, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, migdale acoperite de
ciocolată, înlocuitor de cremă, pâine, nuga,
panettone (cozonac italian), pateuri cu ciocolată,
prăjitură cu pâine, produse de brutărie, produse
de brutărie fără gluten, produse de cofetărie
care conțin gem, prăjituri pavlova cu gust
de alune, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie dulci aromate, rahat
turcesc, produse pe bază de ciocolată, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
specialități de patiserie, spume, sufleuri ca
desert, tablete (dulciuri), tiramisu, trufe de
ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, amestec
de condimente, amestecuri pentru umpluturi
(alimente), arome alimentare, condimente,
bețișoare de scorțișoară, esențe comestibile
pentru mâncare (cu excepția substanțelor și
uleiurilor esențiale), sos (comestibil), aluaturi și
amestecuri din acestea, glazuri și umpluturi dulci,
fagure brut, îndulcitori naturali, miere, siropuri și
melasă.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

495

de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizare de informații publicitare,
împărţirea de eşantioane de produse, marketing
digital, plasare de reclame, organizarea de
publicitate, producție de material publicitar,
publicitate online, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de promovare, servicii de promovare
comercială, servicii de relații cu publicul.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bodegi de vinuri, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, organizare de
banchete, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de bar cu servire de vin,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de cluburi de băut private, servicii de
gătit, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de restaurant și bar, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire de

alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, consiliere în
domeniul culinar, rezervări la restaurant.

───────

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
SUPER Memorie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.07.21

(591) Culori revendicate:mov, galben, alb,
verde

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

5. Suplimente alimentare de uz uman pentru
stimularea atenției și activității creierului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06739 (111)183054
(151) 17/09/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, 

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUDEȚ BRAȘOV, 
SATPODU OLT, BRAȘOV, 
ROMANIA
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(210) M 2021 06954 (111)183024
(151) 06/10/2021
(732) PROGRAME ONLINE A.C.T SRL,

(540)

ac Asistentul Creditorului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

clase:
9. Materiale înregistrate, aplicaţii software,
descărcabile, software de monitorizare, analiză,
control şi derulare de operaţiuni din lumea fizică,
software de sistem şi de suport de sistem
şi firmware, software pentru aplicaţii web şi
servere, platforme de software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
mobile, descărcabile, software de comunicare,
reţelizare şi reţele sociale, aplicaţii de birou
şi de întreprindere, descărcabile, software
pentru administrarea de date şi fişiere şi
pentru baze de date, software pentru mijloace
de comunicare şi pentru publicare, software
pentru comerţ cu amănuntul, software de
calculatoare pentru comerţ electronic, software
pentru comerţ prin intermediul unei reţele
globale de comunicaţii, software pentru comerţul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacţii comerciale electronice prin intermediul
unei reţele informatice globale, software pentru
gestionarea unui magazin online, software
de comerţ electronic şi de plăţi electronice,
software pentru efectuarea de tranzacţii online,
software de administrare de afaceri, software
pentru întreprinderi, software pentru logistică,
software pentru inventariere, software pentru
gestionarea lanţului de aprovizionare, software
pentru evaluarea comportamentului clienţilor

în magazine online, publicaţii electronice
descărcabile, conţinut media, înregistrat sau
descărcabil, software.
42. Servicii IT, Servicii de proiectare, servicii
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, testare,
autentificare şi controlul calităţii, platformă
ca serviciu (PaaS), software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conţinut audiovizual, conţinut video
şi mesaje, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului, servicii de găzduire, software ca şi serviciu
şi închiriere de software, asigurarea posibilităţii
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăţilor
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conţinut multimedia şi de comentarii
între utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, asigurarea utilizării temporare de un
software nedescărcabil pentru afaceri.

───────

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Dr JOZEF DENTAL HUB

STR. CAMPIA LIBERTATII 
NR.41, SECTOR 3, 
BUCURESTI,ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI 
NR. 12-14, SECTOR 1,BUCUREȘTI,
011941, ROMANIA

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

(210) M 2021 07073 (111)182910
(151) 30/09/2021
(732) YOUSEF AZZAM, 

CALEA MOȘILOR NR. 209, 
BL. 17,SC.2, ET. 4, AP. 46, 
SECTOR 2,BUCURESTI, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii ambulatorii, asistență medicală la
domiciliu, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
management de servicii de asistență medicală,
monitorizarea pacienților, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale și de sănătate, servicii
oferite de clinici medicale, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinarea
medicală a persoanelor, furnizare de asistență
medicală, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii prestate de medici, anestezie
dentară, asistență stomatologică, servicii de
chirurgie, consiliere în domeniul stomatologiei,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de
albire a dinților, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
de curățare a dinților, servicii de igienă
dentară, servicii de ortodonție, servicii oferite
de clinici dentare, stomatologie estetică,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
stomatologie veterinară, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii de
radiologie şi imagistica dentară, servicii de
protetică dentară, servicii de pedodonţie, servicii

de chirurgie dento-alveolară, servicii de scanare
intraorală 3shape, servicii de modelare digitală
a zambetului prin tehnologia smile design,
servicii de terapie, servicii de meditație, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie cu ventuze, servicii de
terapie autogenă, servicii de aromaterapie,
servicii paramedicale, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, tratament
cosmetic cu laser pentru varicozități, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, testare genetică în scopuri medicale,
termoterapie medicală, terapie ayurvedică,
termoterapie medicală.

───────

(540)

CICATROL ATB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(540)

CICATROL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2021 07116 (111)182952
(151) 04/10/2021
(732) ANTIBIOTICE S.A., 

STR. VALEA LUPULUI NR. 1, 
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(210) M 2021 07117 (111)182953
(151) 04/10/2021
(732) ANTIBIOTICE SA, 

STR. VALEA LUPULUI NR. 1, 
JUDEŢ IAŞI, IAŞI,IAȘI, ROMANIA
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(210) M 2021 07127 (111)183075
(151) 04/10/2021
(732) IANCU GASTROBAR S.R.L.-

(540)

KABO RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.03; 26.05.11

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de mâncare
destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 07160 (111)182929
(151) 05/10/2021
(732) RILLIUS HOLDING LIMITED,

STR. CHRISTODOULOU
CHATZIPAVLOU NR. 199, ET. 4,
AP. 4E, LIMASSOL, 3036, CIPRU

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black C), galben (Pantone 809C)

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

35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare , sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii de academii (educație), organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale
în persoană, organizarea și susținerea
de seminarii, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de recenzii pentru scopuri

D, STR. SIRNEI NR. 12, 
SATUNGURENI, 
JUD. DÂMBOVIȚA,
COMUNA CORBII MARI, 
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

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

PARIMATCH
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de divertisment sau culturale, furnizarea de
informații în domeniul educației, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
furnizarea de facilități sportive, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.

───────

(540)

DAFERO Fixing Systems
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005604/24.02.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Fixing Systems".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 14.03.01

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a articole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de

(210) M 2021 07172 (111)183037
(151) 05/10/2021
(732) DAFERO S.R.L., 

B-DUL STEFAN CEL MARE, 
NR. 85, SC. B, AP.5, 
JUDETUL BIHOR, 
ORADEA,BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, 
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR 4,BUCURESTI, ROMANIA
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îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici exceptand tranportul lor
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la articole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate

si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri și
conectori metalici, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la carticole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
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și conectori metalici, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la articole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
articole de fierărie, mici articole de fierărie,ținte
(dibluri) din metal, dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), șuruburi metalice, șuruburi
plate, șuruburi metalice autofiletante, șuruburi
cu ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru

lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive de
reținere (fixare) din metal, elemente de fixare din
metale comune, bolțuri din metal (dispozitive de
fixare), secțiuni tubulare din metal de socluri de
fixare, dispozitive de fixare a șuruburilor fără cap,
metalice, șuruburi cu filetare manuală (elemente
de fixare) din metal, piuliţe, șaibe, pop-
nituri, nituri, conexpanduri și conectori metalici,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la articole de fierărie, mici articole de fierărie,ținte
(dibluri) din metal, dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), șuruburi metalice, șuruburi
plate, șuruburi metalice autofiletante, șuruburi
cu ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
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conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
articole de fierărie, mici articole de fierărie,ținte
(dibluri) din metal, dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), șuruburi metalice, șuruburi
plate, șuruburi metalice autofiletante, șuruburi
cu ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din

metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive de
reținere (fixare) din metal, elemente de fixare din
metale comune, bolțuri din metal (dispozitive de
fixare), secțiuni tubulare din metal de socluri de
fixare, dispozitive de fixare a șuruburilor fără cap,
metalice, șuruburi cu filetare manuală (elemente
de fixare) din metal, piuliţe, șaibe, pop-nituri,
nituri, conexpanduri și conectori metalici.

───────

(210) M 2021 07188 (111)182874
(151) 29/10/2021
(732) LEO&LORY SRL, STR.

(540)

LEO&LORY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13; 11.01.01

STR. FRUNZELOR NR. 20, 
JUDETULCONSTANTA, 
CONSTANTA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, 
JUDETULCONSTANTA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

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

  clase:
16. Ambalaje pentru mâncare, ambalaje pentru
cadouri, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
vidate din carton, funde pentru decorarea
ambalajelor, ambalaje din plastic pentru cadouri,
carton pentru ambalaje cu blistere, ambalaje
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din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, cutii pentru
șabloane, cutii pentru papetărie, cutii din carton,
cutii din hârtie, cutii pliabile din carton, cutii din
carton ondulat, cutii pentru ambalat din carton,
cutii pentru ambalat din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, suporturi din carton
pentru pahare, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din carton.
21. Pahare biodegradabile, pahare din carton,
farfurii biodegradabile, tăvi biodegradabile, tăvi
pentru prăjituri, tăvi de tacâmuri, tăvi de servit,
tăvi (platouri de servit), tăvi pentru servit masă,
tăvi de uz casnic, tăvi pentru desert.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de comert cu ridicata a
ambalajelor,a cutiilor de carton,a sacoselor,a
paharelor, toate acestea din carton sau materiale
biodegradabile.

───────

(540)
CovriDoner

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),

carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri
din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită., frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.

STR. GENERAL DASCALESCU,
 NR.254, JUDETUL NEAMT, 
PIATRA-NEAMT, ROMANIA

(210) M 2021 07209 (111)183122
(151) 06/10/2021
(732) MAN GROUP SRL, 

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetarie
inghetate) şi șerbeturi, sare, mirodenii, arome
şi condimente, cereale procesate, amidon şi
produse din acestea, preparate pentru copt şi
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole, respectiv: miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, pufuleţi cu
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, boabe de porumb
prăjite, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, clătite sărate, clătite, chipsuri din
cereale, covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi
(din cereale pentru consum uman), gustări care
constau în principal din pâine, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
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preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,
cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din
carne destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup
(sos), muștar, maioneză, sosuri, agenţi de
legare pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată,
aluaturi şi amestecuri din acestea, preparate
alimentare pe bază de cereale, paste uscate
şi proaspete, noodles şi paste umplute, glazuri
şi umpluturi dulci, miere, sandviș din brânză
topită, plăcintă cu carne., covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, produse de patiserie aromate, rulouri
(produse de patiserie), pateuri (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii
de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, preparare de mâncăruri, prepararea

alimentelor, servicii de pizzerii, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, servicii de
bufet, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de gătit, servicii de ceainărie,
servicii oferite de rotiserii, servicii oferite de
snack-baruri, servicii de catering, furnizare de
alimente şi băuturi în gogoșării, închiriere
aparate de gătit, închiriere de mobilă, închiriere
de maşini industriale de gătit, închiriere de
echipamente de bar, închiriere de echipament
de catering, închiriere de mobilier, lenjerii de
pat şi seturi de masă, închiriere de plite de
încălzit electrice, de uz casnic, servicii furnizate
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi
de vacanță., furnizarea de alimente si bauturi in
covrigarii.

───────

(540)
CovriKebab

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat

(210) M 2021 07210 (111)183123
(151) 06/10/2021
(732) MAN GROUP SRL, 

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI, 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

STR. GENERAL DASCALESCU,
NR.254, JUDETUL NEAMT, 
PIATRA-NEAMT, ROMANIA
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din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri
din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită., frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetarie
inghetate) şi șerbeturi, sare, mirodenii, arome
şi condimente, cereale procesate, amidon şi
produse din acestea, preparate pentru copt şi
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, pufuleţi cu
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, boabe de porumb
prăjite, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, clătite sărate, clătite, chipsuri din
cereale, covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi
(din cereale pentru consum uman), gustări care
constau în principal din pâine, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,

cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din
carne destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup
(sos), muștar, maioneză, sosuri, agenţi de
legare pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată,
aluaturi şi amestecuri din acestea, preparate
alimentare pe bază de cereale, paste uscate
şi proaspete, noodles şi paste umplute, glazuri
şi umpluturi dulci, miere, sandviș din brânză
topită, plăcintă cu carne., covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, produse de patiserie aromate, rulouri
(produse de patiserie), pateuri (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii
de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, servicii de pizzerii, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, servicii de
bufet, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de gătit, servicii de ceainărie,
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servicii oferite de rotiserii, servicii oferite de
snack-baruri, servicii de catering, furnizare de
alimente şi băuturi în gogoșării, închiriere
aparate de gătit, închiriere de mobilă, închiriere
de maşini industriale de gătit, închiriere de
echipamente de bar, închiriere de echipament
de catering, închiriere de mobilier, lenjerii de
pat şi seturi de masă, închiriere de plite de
încălzit electrice, de uz casnic, servicii furnizate
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi
de vacanță., furnizarea de alimente si bauturi in
covrigarii.

───────

(540)

AURAL

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

35. Producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, organizare de promoții
prin mijloace audiovizuale, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, realizarea de benzi video, discuri
în format video și înregistrări audiovizuale
cu caracter promoțional, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,

coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, managementul activităților de impresariat
artistic, casting (recrutare) de artiști de spectacol,
castinguri pentru artiști (selecție de personal),
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, servicii prestate de o agenție de
descoperire de talente (managementul afacerilor
pentru artiști), servicii publicitare pentru cărți,
abonament la un canal de televiziune, organizare
de abonamente la pachete media, abonament
la un pachet media de informații, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, realizare
de abonamente la pachete de informații,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, abonamente
la servicii de baze de date prin telecomunicatii,
telecomunicații (servicii de abonamente la
servicii de -pentru terți), servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, organizare de
abonamente la servicii de internet, difuzare
de anunțuri cu caracter promoţional, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare, difuzarea de materiale publicitare,
difuzare de informații de afaceri, difuzarea de
date privind publicitatea, difuzare de materiale
publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, servicii de difuzare de materiale
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare prin
poștă, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, difuzarea publicității pe internet
pentru terți, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuție și difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line
pe internet, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, crearea materialului publicitar,
reactualizarea materialelor publicitare, producție
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de material publicitar și anunțuri publicitare,
realizare de material publicitar, concepere
de material publicitar, producție de material
publicitar, pregătire de publicații publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, publicare de
materiale publicitare, realizare de materiale
publicitare, producție de clipuri publicitare,
furnizare de informații publicitare, distribuire
de materiale publicitare, redactare de texte
publicitare, creare de texte publicitare, publicare
de texte publicitare, producție de materiale
publicitare, producție de material publicitar
vizual, difuzare de materiale publicitare, servicii
publicitare și de promovare, prezentare de
produse în scop publicitar, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizarea
de expoziții în scopuri publicitare, organizare
de expoziții în scopuri publicitare, distribuție
de produse în scopuri publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, marketing
promoțional, marketing digital, marketing de
produse, campanii de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing pe internet,
planificare de strategii de marketing, marketing
destinat unui anumit scop, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consiliere
privind marketingul, consultanță în materie de
marketing direct, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, servicii de
consultanță în domeniul marketingului pe
internet, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
promovarea comercială, servicii de promovare
comercială, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate, în

special servicii pentru promovarea de produse,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, furnizare de
informații de afaceri în domeniul mediilor sociale,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, prezentare de produse cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
prezentări comerciale, prezentare de bunuri și
servicii cu scop comercial sau publicitar.
38. Servicii audiotext, transmisii audio prin
satelit, servicii de comunicații audio, servicii de
transmisii audiovizuale, servicii de comunicații
audiovizuale, transmitere de mesaje prin
mijloace audiovizuale, transmisie de informații în
domeniul audiovizual, transmitere de date audio
pe internet, transmisie continuă (streaming)
de material audio, video și audiovizual printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
difuzare video, audio și TV, închirieri de aparate
pentru transmisie de semnale audio, transmisie
de date cu ajutorul aparatelor audio-vizuale,
difuzare de programe video și audio prin
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
difuzare de material audio și video pe internet,
transmitere de conținut audio și video prin satelit,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, servicii de difuzare audio și video prestate
pe internet, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere de
conținut audio și video prin linii isdn, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de conținut
audio și video prin intermediul rețelelor de
calculatoare, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală
de calculatoare, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmitere și
distribuție de date sau imagini audiovizuale
printr-o rețea globală de calculatoare sau prin
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
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servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de interne.
41. Prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment audio, servicii de înregistrări audio,
închiriere de discuri audio, închiriere de cărți
audio, publicare de cărți audio, editare de
înregistrări audio, producere de programe
audio, producție de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, închiriere de
înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, închiriere de aparate audiovizuale,
producție de înregistrări master audio, servicii de
producție de benzi audio, servicii de înregistrare
audio și video, producție de materiale de
divertisment audio, furnizare de studiouri audio
sau video, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, producție
de master-uri audio, producție audio și video
și fotografie, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, servicii de editare audio și
video, servicii de înregistrare și producție audio,
producție de înregistrări educative audio și
video, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de închiriere de materiale video și audio, servicii
de închirieri de echipamente audio și video,
închiriere de aparate pentru înregistrarea de
semnale audio, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, producție de
divertisment sub formă de înregistrări audio,
închiriere de benzi audio pentru învățarea
limbilor străine, închiriere de aparate pentru
înregistrare audio și video, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea de
discuri audio, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, închiriere de discuri
sau de benzi audio magnetice înregistrate,
pentru exersarea limbilor, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, operarea de
echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,

serviciu online de video la cerere, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmitere de date sau imagini audiovizuale
printr-o rețea globală de calculatoare sau
internet, teledifuziune prin abonament, difuzare
audio, difuzare video, difuzare prin satelit,
difuzare de date, exploatarea infrastructurilor de
difuzare, difuzare de programe radio, servicii
de difuzare date, difuzare de programe prin
internet, servicii de difuzare prin cablu, difuzare
de programe prin satelit, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de programe prin
radio, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, servicii de
difuzare prin satelit, transmisie și difuzare de
date, difuzare prin satelit și cablu, difuzare
de informații financiare prin radio, servicii de
difuzare pe pagini web, servicii de difuzare și
comunicații interactive, servicii de difuzare prin
satelit privind divertismentul, difuzare radiofonică
de informații și alte programe, servicii de
difuzare prin cablu și satelit, închiriere de
echipamente de difuzare pentru transmisii
exterioare, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, difuzare de programe de
radio și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, furnizarea accesului multiplu
la rețelele globale de informații computerizate
pentru transferul și difuzarea unei game largi
de informații, furnizarea accesului la o rețea
globală de calculatoare pentru transferul și
difuzarea de informații, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de comunicare
online, comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (VPN), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică prin
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, transmitere de date și de informații
prin intermediul calculatoarelor și al mijloacelor
electronice de comunicare, transmitere digitală
de date pe internet, furnizarea accesului la
platforme pe internet, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, servicii de comunicații
prestate pe internet, furnizarea accesului la
informații pe internet, transmitere pe internet de
conținut creat de utilizatori, comunicații printr-
o rețea de calculator globală sau internet,
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organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
publicare de calendare de evenimente,
organizare de evenimente pentru divertisment,
producție de evenimente sportive pentru
filme, producție de evenimente sportive pentru
radio, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, producție de evenimente de divertisment
în direct, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare de
evenimente sportive în cadrul comunităților,
servicii de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de gale, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-
un link de telecomunicații, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, regie artistică pentru artiști
scenici, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, organizare de competiții artistice,
management artistic de teatru, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, regie
artistică pentru spectacolele de teatru, servicii
de bibliotecă, servicii de biblioteci itinerante,
servicii de bibliotecă electronică, servicii prestate
de biblioteci, servicii de biblioteci muzicale,
servicii informatizate pentru biblioteci, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
cercetare în biblioteci, servicii de documentare în
biblioteci, servicii academice online în biblioteci,
biblioteci cu împrumut de materiale video, servicii
de documentare online în biblioteci, servicii

de cercetare online în biblioteci, servicii de
consultanță în materie de biblioteci, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut, servicii
de bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate, 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,
servicii de bibliotecă cu privire la documente
stocate și recuperate prin mijloace electronice,
servicii de bibliotecă cu privire la date stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conține informații
extrase din ziare, împrumut de cărți, publicare
de cărți, închiriere de cărți, închirieri de cărți,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți
educative, publicare de cărți și reviste, publicare
multimedia de cărți, publicare și editare de
cărți, editare de cărți și recenzii, publicare de
reviste și cărți, publicare de cărți și recenzii,
difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terți, producere de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, prezentări audiovizuale.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
producții audio (servicii juridice), servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de difuzare,
acordarea de licențe pentru drepturile de
autor pentru difuzarea de programe de
televiziune prin cablu, servicii de autorizare,
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gestionarea drepturilor de autor, protejarea
drepturilor de autor, consultanță privind protecția
drepturilor de autor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, consultări cu
privire la managementul drepturilor de autor,
servicii juridice privind acordare de drepturi
de autor, servicii de consiliere cu privire
la drepturi de autor, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
acordare de licențe de proprietate intelectuală
în domeniul drepturilor de autor (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru drepturile
de autor pentru difuzarea de programe de
televiziune, servicii de consultanță profesională
cu privire la acordarea licențelor de drepturi
de autor, gestionarea de drepturi de proprietate
industrială și de autor pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii de agenții de acordare de licențe
pentru drepturi de autor, acordarea de
licențe pentru proprietate industrială și pentru
drepturile de autor, servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi de autor asupra
filmelor, servicii de consultanță profesională
cu privire la încălcarea drepturilor de autor,
administrare de drepturi de autor și drepturi de
proprietate intelectuală, consultanță în domeniul
managementului proprietății intelectuale și
dreptului de autor, gestionarea și exploatarea
drepturilor de proprietate industrială și a
drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii juridice
privind protecția și exploatarea drepturilor de
autor pentru producții de filme, de televiziune,
de teatru și de muzică, acordare de licențe
altor persoane pentru utilizarea de drepturi de
proprietate industrială și drepturi de autor, servicii
juridice în materie de exploatare de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor,
exploatare de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor prin licențiere (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor
(servicii juridice), furnizare de informații privind
agențiile de acordare de licențe pentru drepturi
de autor.

───────

(540)

Opendoor Group
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, consultanță
financiară privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, asigurări, administrarea asigurărilor,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări financiare de
proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2021 07235 (111)183074
(151) 07/10/2021
(732) SIMONA ABALAŞEI, 

STR. SCOALA DE INOT, BL. 2B, 
ET. 4,AP. 20, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, 
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR 4,BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2021 07242 (111)182956
(151) 07/10/2021
(732) CRISTINA-DUMITRA BĂDÎRCEA,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

ALPHA INTELLECT CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.15.09; 26.11.06

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

educative, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de webinare, organizare
și coordonare de activități culturale, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de bibliotecă, servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizare de informații electronice
(inclusiv informații de arhivă) sub formă de
texte și de informații audio și/sau video,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, academii
(educație), acordarea de premii în educație,
administrarea serviciilor educaționale, analiza
rezultatelor și datelor testelor cu caracter
educativ pentru terți, antrenament (instruire),
asistență profesională individualizată (coaching),
servicii de ateliere de formare, servicii de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea
de acreditare de absolvire, cercetare în
domeniul educației, acreditare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching pentru viață (instruire), coaching
personal (formare), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
coordonare de cursuri, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ primar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
învățământ secundar, coordonare de cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, servicii de creșe (educație), cursuri
de dans pentru copii, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de formare, furnizare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire scrise, cursuri de instruire în tabere
educative, cursuri de introspecție și cunoaștere

STR. DIONISIE FOTINO 
NR.20B, SECTOR 1, 
BUCURESTI,ROMANIA

41. Educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, acreditare
de performanțe educaționale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut, servicii
de ateliere organizate în scopuri culturale,
ateliere recreative, acreditare de competențe
profesionale, servicii de cluburi de fani
(divertisment), împrumut de cărți, educație
și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii prin telefon,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
îndrumare, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de activități culturale si
educative pentru tabere de vară, organizare de
activități de divertisment si recreative, organizare
de carnavaluri, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de serbări în scopuri
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de sine (instruire), cursuri de limbi străine, cursuri
de motricitate pentru copii preșcolari, cursuri
de pregătire pe teme religioase, cursuri de
sprijin pentru persoane cu dificultăți de exprimare
orală, cursuri lingvistice, cursuri în cadrul
taberelor educative, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), cursuri școlare legate
de sprijinul educațional, cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, desfășurare de seminarii
de instruire, educație, educație în domeniul
lingvistic, furnizarea de informații în materie
de educație, educație preșcolară, educație
religioasă, educație în materie de caligrafie,
educație vocațională pentru tineri, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
organizarea de examene pedagogice, formare
complementară, formare continuă, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, formare
practică (demonstrație), formarea profesorilor,
furnizare de centre de pregătire, furnizare
de creșe (educative), furnizare de cursuri de
alfabetizare, furnizare de cursuri de evaluare
a abilităților, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
colegiu, furnizare de cursuri de instruire la
nivel de liceu, furnizare de cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri educaționale, furnizare de informații în
materie de educație, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul,
cu privire la educație și instruire, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de seminare online de formare, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizarea de cursuri
de instruire asistate de calculator, furnizarea
de instruire online, furnizarea de servicii
specifice instituțiilor de învățământ, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații
privind examenele pedagogice, furnizarea de
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, instrucțiuni de utilizare a abacului,
instruire, instruire asistată pe calculator, instruire
educativă, instruire în materie de educație
fizică pentru adulți și copii, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor, instruire
profesională, învățământ, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, furnizarea
de oferte de cursuri de instruire, organizare
de activități didactice, învățământ preșcolar,
învățământ liceal, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare de ateliere și seminare, organizare de

conferințe educaționale, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de cursuri prin metode
de învățare programată, organizare de examene
pedagogice, organizare de examene pentru
evaluarea nivelului de pregătire, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de jocuri educaționale, organizare de prezentări
cu scopuri educative, organizare de seminare de
instruire, organizare de seminare de pregătire
continuă, organizare de seminarii, organizare
de simpozioane educaționale, organizare
de tururi cu scop instructiv, organizare
și coordonare de cursuri, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizarea de programe didactice, organizarea
de simpozioane referitoare la instruire,
organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de workshop-
uri, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
predare în școli primare, pregătire extrașcolară
în centre specializate, pregătire și instruire,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, realizare și
coordonare de cursuri de formare, realizarea de
seminarii, servicii oferite de școli cu internat,
organizarea de seminarii educative, servicii
ale unei academii de formare, servicii de
acreditare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii
de evaluare didactică, servicii de instruire,
servicii de instruire a profesorilor, servicii de
instruire în domeniul tehnicilor pedagogice,
servicii de instruire și formare, servicii de
învățământ la distanță oferite online, servicii de
învățământ primar, servicii de predare asistate
pe calculator, servicii de recreere și instruire,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii educaționale de tip
coaching, servicii educaționale pentru învățători,
servicii educaționale și de instruire lingvistică,
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servicii educaționale și de predare, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet, servicii
educative în materie de instruire vocațională,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii specifice instituțiilor
de învățământ, servicii școlare, susținere
de prelegeri pe teme educaționale, testarea
vocațională, teste educative, servicii de tabere
de vară (divertisment), servicii educative oferite
de școli, servicii specifice școlilor (educație),
sisteme de joc (divertisment, educație), servicii
de tabere de recreere, servicii de tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(540)

One Medical

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.13.25

(591) Culori revendicate:rosu (Hex #df0025),
negru (Hex #2e2e2d)

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(540) Hype

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

16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, programe pentru diferite
evenimente, albume pentru diferite evenimente,
tichete de intrare tipărite pentru evenimente,
abțibilduri (decalcomanii), afișe publicitare,
materiale imprimate, articole de papetărie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru petreceri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop publicitar si comercial,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale

(210) M 2021 07245 (111)183112
(151) 07/10/2021
(732) TEODOR ADRIAN ION, 

STR. DELEA VECHE, NR. 29, 
SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07252 (111)183025
(151) 08/10/2021
(732) HYPE EVENT DESIGN SRL, 

STR. SATURN NR. 2, 
JUDETUL ILFOV,PANTELIMON, 
077145, ILFOV,ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI, 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA
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și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, informații și
asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, intermedierea de contacte comerciale
și economice.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente

în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, prezentare de
concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
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(540)

hype

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.03.04

(591) Culori revendicate:mov, verde,
portocaliu, alb, albastru

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

16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, programe pentru diferite
evenimente, albume pentru diferite evenimente,
tichete de intrare tipărite pentru evenimente,
abțibilduri (decalcomanii), afișe publicitare,
materiale imprimate, articole de papetărie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru petreceri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop publicitar si comercial,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare

(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
producție de reprezentații teatrale, organizare
de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative., organizare de petreceri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de catering, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de catering pentru petreceri.

───────

STR. DELEA VECHE, NR. 29, 
SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07255 (111)183026
(151) 08/10/2021
(732) HYPE EVENT DESIGN SRL, 

(740) NOMENIUS SRL, 
STR, PICTOR ION  NEGULICI, 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA
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de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, informații și
asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, intermedierea de contacte comerciale
și economice.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente

culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, prezentare de
concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
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festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
producție de reprezentații teatrale, organizare
de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative., organizare de petreceri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de catering, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de

spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de catering pentru petreceri.

───────

(210) M 2021 07264 (111)182935
(151) 08/10/2021
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, BDUL BARBU VACARESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA-DANIELA
LEGAL2M, BDUL MIRCEA VODA
NR. 24, ET. 4, BUCURESTI, 030662,
ROMANIA

(540)

PLEIADES RESIDENCE
by Prime Kapital

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.11.02;
26.03.23; 27.05.01; 29.01.15

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, inchirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere

(591) Culori  revendicate:  maro,  galben,
portocaliu, verde, alb, negru
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privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, servicii privind managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, 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,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentu terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciillor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzarilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse.

37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de
curatenie), închirierea maşinilor de spălat
vesela, dezinfectare curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /

intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.

36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
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spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

(210) M 2021 07288 (111)182997
(151) 11/10/2021
(732) ME TECHNICAL ASSISTANCE

(540)

MIRADOR

clase:
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, agenție
imobiliară, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, brokeraj
imobiliar, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrarea locuințelor, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, asistență în materie de
achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, furnizare de
cazare permanentă, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de

SRL, STR. DINU VINTILĂ NR. 6B,
BL. 2, SC. 1, ET. 6, TRONSON 5, 
AP. 218 (AP. I6-2), SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI 
NR. 12-14, SECTOR 1,BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 07.01.08
(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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informații privind piața proprietăților (imobiliară),
furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de locuințe permanente, gestionare
de proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea imobilelor, gestiunea proprietăților
comerciale, gestiunea terenurilor, imobiliare
(managementul proprietăților -), închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți,
închirieri de locuințe (apartamente), intermediere
pentru încheierea de acorduri privind
finanțarea pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații
de construcții, managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri de
apartamente, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de reprezentare financiară în
vederea deținerii de proprietăți în numele terților,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, colectarea chiriilor,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
servicii de asigurare, subscriere de asigurări,
estimări și evaluări pentru scopuri de asigurare,
servicii de garanție.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), construcții și demolări de clădiri,
lucrări de construcție pentru case prefabricate,
construcție de anexe de casă, construcție de
case, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcții navale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, instalare,
curățare, reparare și întreținere, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
reparații și întreținere de clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, întreținere și reparații

de mobilier, instalare, întreținere și reparații
pentru ascensoare și lifturi, amenajare de
terenuri (construcții), consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcție de clădiri,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcții, construcții civile, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții de fabrici pe bază
de comandă, construcții de drumuri pe bază
de comanda, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții și reparații de clădiri, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, decorare
de clădiri, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, instalare de conducte,
instalarea de sisteme de țevi, lucrări de
construcție, lucrări de etanșeizare (construcții),
lucrări de fundație, lucrări de instalații sanitare,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, montare de clădiri și
structuri prefabricate, vopsire de clădiri, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare, vopsire
prin pulverizare, vopsire și decorare de clădiri,
vopsire și lăcuire, zugrăvirea caselor, renovarea
clădirilor, renovare de proprietăți, renovarea și
repararea clădirilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor.
42. Servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de proiectare, proiectare de case,
servicii de proiectare a caselor, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, servicii
pentru proiectarea de ansambluri rezidențiale,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, proiectare (design)
de clădiri, design de clădiri de birouri,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii pentru designul de clădiri industriale,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, arhitectură, cercetare în domeniul
arhitecturii, cercetare în domeniul construcțiilor,
consultanță în arhitectură, design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
dezvoltare de proiecte de construcții, elaborare
de planuri de casă, întocmire de proiecte
de arhitectură, localizare și marcare a
amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din rețelele subterane ale serviciilor de
utilități publice, planificare pentru construcții de
proprietăți, planificare în domeniul urbanismului
și al urbanismului comercial, servicii de
arhitectură, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
testare, autentificare și controlul calității,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

521

inginerie, construcții civile, desen tehnic,
efectuarea de expertize tehnice, elaborare de
rapoarte tehnice, expertize tehnice (lucrări de
inginerie), planificare de proiecte tehnice în
domeniul ingineriei, întocmirea de rapoarte
privind studiile de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții, proiectare și consultanță
în inginerie, proiectare tehnică, servicii de
inginerie în materie de proiectare de structure,
servicii de management al proiectelor de
inginerie, studii tehnice de fezabilitate, teste
de inginerie, testare industrială de lucrări de
inginerie, artă grafică și design, amenajări
interioare pentru clădiri, amenajări interioare
comerciale.

───────

(210) M 2021 07289 (111)183064
(151) 11/10/2021
(732) SINICA GROUP SRL, BD. ION

IONESCU DE LA BRAD NR. 61-63,
AP.3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013812, ROMANIA

(540)

SINICA GROUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de jocuri
pentru calculator, descărcabil.
35. Marketing în cadrul editării produselor
software.

───────

(540)
OMAGIUM

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

38. Furnizarea accesului ia bazele de
date, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea
de mesaje, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, difuzarea prin
intermediul radioului, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferință, servicii de
poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Servicii de caligrafie, distribuție de filme,
sevicii de editare video pentru evenimente,
furnizarea de informații în domeniul educație,
tehnoredactare computerizată electronică,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, raportare
fotografică, fotografie, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, scenarii,

(210) M 2021 07295 (111)182887
(151) 12/10/2021
(732) DRAGNEA VALENTIN, 

STR. PASTORULUI NR. 4, 
BL. 4BIS, SC. A, ET. 6, AP. 26, 
SECTOR 2,BUCUREŞTI, 020349, 
ROMANIA
MEDOIA CĂTĂLIN, 
STR. MAIORCORAVU ION 
NR. 51, SC. 1, ET. 2,AP. 53, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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altele decât cele publicitare, scrierea si
publicarea de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line, servicii de editare
computerizată, servicii de publicare on-line,
producție audio și video și fotografie.
42. Conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică a
datelor, efectuarea copiilor de siguranță prin
trimiterea datelor în afara locației, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, proiectare și
dezvoltare de pagini de internet, proiectare de
lucrări creative audiovizuale, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, creare de pagini
web, proiectare, creare și programare de pagini
web.
45. Activități funerare, cercetare genealogică,
investigații privind persoanele dispărute, servicii
de rețele de socializare online, investigații
privind trecutul persoanelor, investigații privind
persoanele dispărute, scrierea de scrisori
personale.

───────

CAFÉ EFENDI NEPTUN
BY ANTIK Men Tatarma

(531) Clasificare Viena: 02.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 09.07.02; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.07; 29.01.08

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

LA NORD DE DISCOTECA 
UNICOM,JUD. CONSTANŢA, 
MANGALIA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(210) M 2021 07303 (111)182951
(151) 12/10/2021
(732) BIA MARY SRL, SATURN, 

(740) ROMINVENT S.A. , 
STR. ERMILPANGRATTI NR. 35, 
ETAJ 1, SECTOR1, BUCUREŞTI, 
011882, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:  negru, roşu, auriu,
galben, maro
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terților a unei
game variate de bunuri, respectiv produse
alimentare, băuturi şi tutun, de larg consum
(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 vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07316 (111)183003
(151) 12/10/2021
(732) BORO PR & COMMUNICATION

(540)

ROHO Romanian
Hospital Convention

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2021 07319 (111)182961
(151) 12/10/2021
(732) ORIGINAL DEALS RO S.R.L.,

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA,
NR. 15, BL. R13B, SC. 1, ET. 7,
AP. 31, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ORIGINAL DEALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.04.18

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, foarfece de bucătărie,
cuțite de bucătărie, răzători de bucătărie, cuțite
de bucătărie folosite de bucătari, arme manuale
ascuțite și contondente, instrumente manuale
de urgență și salvare, unelte pentru ridicat
(cricuri), șurubelnițe, șurubelnițe neelectrice,
vârfuri de șurubelnițe pentru șurubelnițe cu
acționare manuală, șurubelnițe cu cap tubular
(unelte manuale), foarfece de grădină, clești,
clești patent, clești de fixare, clești pentru sârmă,
clești pentru foc, clești pentru unghii, clești de
prindere, clești de tâmplărie (clești pentru scos
cuie), clești tăietori de țevi (unelte manuale),
clești de perforat (unelte de mână), clești de
tăiat crengi (cu acționare manuală), clești pentru
dezizolare de cabluri (unelte manuale), clești
pentru unghii, pentru animale de companie,
acționați manual.

SRL, STR. ETERNITATE NR. 76,
CENTRUL AXA, ET 1, JUD. IAȘI, 
700329, IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate:  albastru (Pantone
7683 C, HEX #446BA8)

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE, NR. 90, 
ET. 1,BIROU 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA
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10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament
pentru exerciții fizice, aparate și instrumente
medicale și veterinare, saltele gonflabile de
uz ortopedic, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, genunchiere (de susținere), cotiere
de uz medical.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, decorațiuni de hârtie pentru masă, hârtie
absorbantă, hârtie de împachetat alimente,
hârtie igienică, prosoape de hârtie, role de
bucătărie (hârtie), șervețele din celuloză de
uz cosmetic, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, suporturi de pahare din hârtie, materiale
pentru filtrare din hârtie, ghirlande de hârtie,
filtre de cafea din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, șervetele de masă
din hârtie, umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri,
articole de papetărie și accesorii educative,
organizatoare personale, organizatoare de
birou, cutii din carton pentru depozitare, de uz
domestic, cutii de dosare pentru depozitarea
documentelor oficiale și personale, rame pentru
fotografii.
17. Bandă adezivă, bandă adezivă izolatoare,
bandă adezivă, alta decât cea pentru uz casnic,
medical sau pentru papetărie, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, materiale și articole izolante
și opritoare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, articole din cauciuc pentru îmbinări,
benzi adezive, benzi și filme, garnituri de
ambreiaj și frână, foi de vinil pentru agricultură,
polietilenă pentru acoperirea plantelor, învelitori
din vinil pentru exterioare de vehicule, suporturi
de spumă pentru aranjamente florale, articole
decorative (insigne) confecționare din cauciuc,
articole decorative (insigne) confecționare din
mică, figurine confecționate din cauciuc, articole
și materiale pentru izolare acustică, articole
și materiale pentru izolare electrică, articole
și materiale pentru izolare termică, izolatoare

pentru cabluri, benzi izolante, mănuși izolante,
țesături din fibre naturale utilizate pentru izolare,
țesături ignifuge (azbest), materiale pentru
amortizare și ambalare, amortizoare pentru
vibrații, benzi izolatoare, benzi autoadezive
pentru împachetare, benzi pentru umplerea
golurilor, benzi de etanșare nemetalice, benzi
izolatoare fonic (cauciuc), benzi pentru izolare
electrică, benzi impermeabile (nemetalice)
pentru uși, benzi impermeabile (nemetalice)
pentru ferestre, benzi adezive pentru uz tehnic,
benzi prefabricate pentru etanșarea marginilor
chiuvetelor, benzi cu adeziv folosite în industrie,
benzi pentru etanșarea filetelor de țevi, benzi
din cauciuc pentru fixarea sticlei, benzi cu
adeziv folosite cu covoare, benzi de etanșare
confecționate din cauciuc, benzi prefabricate
pentru etanșarea marginilor căzilor, cauciuc
semifinisat sub formă de benzi, benzi adezive
etanșe pentru jgheaburi de dolie, benzi profilate
din cauciuc folosite în fabricație, benzi de
cauciuc pentru protejarea canturilor mobilierului,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, rășini polimerice semiprelucrate sub
formă de benzi, benzi de etanșare pentru țevi
de ventilație, benzi profilate din cauciuc folosite
la fabricarea ferestrelor, materiale plastice sub
formă de benzi (produse semifabricate), benzi
cu adeziv pentru fixarea covoarelor pentru
prevenirea alunecării, spumă poliuretanică sub
formă de benzi pentru utilizare în producție,
benzi adezive altele decât cele utilizate în
medicină, papetărie, menaj, benzi adezive altele
decât cele pentru medicină, papetărie sau
menaj, materiale de izolare împotriva curenților
de aer confecționate din benzi de cauciuc,
benzi pentru mascare (adezive) altele decât cele
pentru papetărie, uz casnic sau medical, benzi
adezive cu două fețe (altele decât cele pentru
papetărie, uz casnic sau medical).
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, oglinzi decorative, oglinzi (mobilier),
oglinzi de perete, rame pentru oglinzi, oglinzi
de baie, saltele gonflabile pentru camping,
saltele gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, perne gonflabile, mese de bucătărie,
mobilier de bucătărie, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, dispozitive de fixare
nemetalice, agățătoare de oglinzi, nu din metal,
agățătoare de perete din materiale nemetalice,
balamale nemetalice, bare de duș, bare pentru
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draperii de duș, capace mobile pentru chiuvete,
cârlige pentru cortina de duș, dopuri pentru
căzi, nemetalice, evantai de mână, inele pentru
draperii de duș, inele pentru perdele, ventuze
(accesorii).
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, articole textile de menaj confecționate
din materiale nețesute, materiale de in de
căptușeală pentru încălțăminte, produse textile
de uz casnic, țesături pentru lenjerie, materiale
din fibre mixte, țesături pentru decorațiuni
interioare, prosoape de bucătărie (materiale
textile).
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
respectiv: ace de siguranță, ace, ace cu
gămălie, aplice din material textil (mercerie),
bolduri, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
cuiere de haine (dispozitive de prindere), cutii
de ace, fermoare, nasturi, panglici decorative
din material textil folosite ca ornament, panglici
decorative din material textil, panglici decorative,
panglici (mercerie), panglici pentru împachetat
cadouri, seturi de cusut, șireturi de încălțăminte,
aplice (mercerie), bandă de fixare cu copci
moș-babă, benzi cu arici (articole de mercerie),
benzi de tivire care se lipesc prin călcare
cu fierul, broderie, catarame pentru curea,
degetare pentru cusut, funde ca articole de
mercerie, fermoare pentru genți, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), fructe, flori și
legume artificiale, aranjamente de flori artificiale,
plante artificiale, plante artificiale pentru exterior,
ace și ace cu gămălie pentru entomologie,
brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru chei, inele
sau lanțuri).

───────

(540)

KALLIFA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(540)

KALLIFA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

ALEEA GIURGENI NR. 19-23, 
BL. F11,SC. 2, ET. 1, AP. 14, 
SECTOR 3,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07358 (111)183156
(151) 13/10/2021
(732) ION CONSTANTIN, 

ALEEA GIURGENI NR. 19-23, 
BL. F11,SC. 2, ET. 1, AP. 14, 
SECTOR 3,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07359 (111)183157
(151) 13/10/2021
(732) ION CONSTANTIN, 
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(540)

Bruma

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07384 (111)182950
(151) 13/10/2021
(732) SC SARANTIS ROMANIA SA,

(540)

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicata, conform adresei
înregistrata cu nr. OSIM 1004518 din data

15.02.2022, solicitantul nu revendica un drept
exclusiv asupra denumirilor: “eco protect“.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
26.02.07

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

3. Produse pentru protecție solară, preparate
de protecție solară, creme de protecție solară
(produse cosmetice), lapte pentru bronzat,
cremă de protecție solară, loțiuni solare,
uleiuri de protecție solară (produse cosmetice),
geluri de bronzare, rujuri de protecție solară
(produse cosmetice), ulei de bronzare (produse
cosmetice), preparate anti-soare (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzare,
preparate de protecție solară pentru copii
și bebeluși, bronzatoare solare, spray-uri de
protecție solară SPF, uleiuri pentru bronzare,
loțiuni de protecție solară, spray-uri, uleiuri si
loțiuni solare cu SPF, uleiuri solare, loțiuni de
protecție solară, protectoare solare pentru buze,
preparate de îngrijire solară pentru uz cosmetic,
loțiune de plajă, preparate cosmetice pentru

STR. GEORGE ENESCU NR. 5, 
CORPB, AP. 1, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(210) M 2021 07379 (111)183109
(151) 13/10/2021
(732) SORIN-FLORIN DIAMANDI, 

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
172-176, CLĂDIREA B, 
SPAȚIULB2, ET. 2, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., 
STR. ERMILPANGRATTI NR. 35, 
ET. 1, SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

elmiplant sun eco protect

protecția solară, loțiuni pentru bronzat, loțiuni
cosmetice pentru bronzare.

───────
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(210) M 2021 07391 (111)183078
(151) 27/10/2021
(732) TRANSOXANIA PROPERTIES

SRL, ȘOS. NORDULUI NR. 83-92,
AP. 24, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

la vie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08;
07.01.24; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.07;
26.11.08

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(540)

GINOTISOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru curățarea și
protejarea pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară.

───────

(540)

KETOTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru

(210) M 2021 07401 (111)182942
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

(210) M 2021 07403 (111)182928
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA
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scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluși, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, creme
cicatrizante, extracte din plante pentru scopuri
medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicale, imunostimulante, iod pentru scopuri
farmaceutice, fibre pentru scopuri medicale,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, șampoane medicinale,
loțiuni de păr medicamentoase, medicamente
de uz stomatologic, pastă de dinți medicinală,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(540)

CICATRIZIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
odorizante, antiperspirante, astrigente pentru
scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
reîmprospătarea respirației, preparate pentru
reîmprospătarea respirației, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru copii, geluri de albire
a dinților, deodorante de uz uman, preparate

cosmetice de duș pentru igiena umană, loțiuni
de păr cu scop cosmetic, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară, soluții vaginale pentru igiena personală
cu scop cosmetic.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
remedii pentru bătături, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
bebeluși, unguent pentru degerături de uz
farmaceutic, creme cicatrizante, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, loțiuni
de păr medicamentoase, medicamente de
uz stomatologic, pastă de dinți medicinală,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07404 (111)182940
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16,
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(540)

ARNIKIDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
odorizante, antiperspirante, astrigente pentru
scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
reîmprospătarea respirației, preparate pentru
reîmprospătarea respirației, creme cosmetice,
unguente cosmetice pentru copii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru copii, geluri de albire a
dinților, pastă de dinți, deodorante de uz uman,
preparate cosmetice de duș pentru igiena
umană, loțiuni de păr cu scop cosmetic, extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, geluri pentru masaj, altele
decât pentru scopuri medicale, apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
protecție solară.

───────

(540)
CLAVOS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respirației, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respirației,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(540)
RumaTIS

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

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07405 (111)182941
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07407 (111)182945
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

(210) M 2021 07408 (111)182924
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, astrigente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, creme și unguente cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice de dus pentru igiena
umană, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman, mentă
pentru scopuri farmaceutice.

───────
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(540)

DERMOTIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(540)
DiabeTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară.

───────

(540)

CafeinTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinți
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07409 (111)182937
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07410 (111)182927
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07411 (111)182931
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA
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altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respirației, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respirației,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinților, pastă de dinți,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară,
soluții vaginale pentru igiena personală cu scop
cosmetic.

───────

(540)
PsoriTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice, în special
săpunuri, cremă de corp, loțiuni de păr și
șampon care conțin bacterii de acid lactic și/
sau bifidobacterii destinate utilizării la prevenirea
sau la tratamentul bolilor de piele, dermatitei,
eczemelor, alergiilor, bolilor inflamatorii ale pielii,
psoriazisului, produse de parfumerie și uleiuri
esențiale, odorizante, antiperspirante, astrigente
pentru scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii și
a părului, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri

(540)
TISderm

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de dus pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară.

───────

(540)

NutriTIS

STR. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 7000, 
ROMANIA

(210) M 2021 07412 (111)182920
(151) 14/10/2021
(732) TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

medicale, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(210) M 2021 07413 (111)182948
(151) 14/10/2021
(732) TIS FARMACEUTIC SA, 

STR. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 7000, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

STR. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 7000, 
ROMANIA

(210) M 2021 07414 (111)182923
(151) 14/10/2021
(732) TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

532

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii și a părului, produse cosmetice pentru
copii, geluri de albire a dinților, pastă de dinți,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de dus pentru igiena umană, loțiuni de păr
pentru scopuri cosmetice, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(540)

RegeTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse pentru îngrijirea unghiilor,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale: creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr
pentru scopuri cosmetice: extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecţie
solară.

───────

(540)
TISAICIN

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

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinți
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme și unguente cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru copii, geluri de albire a
dinţilor, pastă de dinți, deodorante de uz uman,
preparate cosmetice de duș pentru igienă
umană, loțiuni de păr cu scop cosmetic, extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, geluri pentru masaj, altele
decât pentru scopuri medicale, apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
protecţie solară, soluţii vaginale pentru igienă
personală cu scop cosmetic.

───────

(210) M 2021 07415 (111)182919
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

SOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

SOS.INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07416 (111)182944
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA
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(540)
HYATISOL

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

5. Picături nazale, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate farmaceutice, medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluşi, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, loțiuni de
păr medicamentoase, medicamente de uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(540)

HemoplopTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
supozitoare, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebeluşi, unguent de uz
farmaceutic, extracte din plante pentru
scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicale, imunostimulante, iod pentru
scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri
medicale, loțiuni pentru scopuri farmaceutice,
șampoane medicamentoase, loțiuni de păr
medicamentoase, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

SOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07417 (111)182947
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

SOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07418 (111)182943
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA
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(210) M 2021 07419 (111)182934
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

(540)

BiodenTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinți
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinți,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecţie solară,
soluţii vaginale pentru igienă personală cu scop
cosmetic.

───────

(210) M 2021 07420 (111)182921
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

(540)

ALFOR-T
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice.

───────

(210) M 2021 07423 (111)182932
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

(540)

BUCOTISOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.16, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA
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altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinţi,
deodorante de uz uman, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, glicerină boraxată, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz stomatologic,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice.

───────

(540)

OtoTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Picături pentru urechi, preparate farmaceutice
și medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicale, iod pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri

farmaceutice, șampoane medicamentoase,
loțiuni de păr medicamentoase, medicamente de
uz uman, mentă pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii.

───────

(540)
PlanTIS

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebeluşi, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de polen,
suplimente dietetice pe bază de propolis, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07425 (111)182933
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

(210) M 2021 07424 (111)182926
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

ȘOS.INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA
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(540)

Tisalgin

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

───────

(210) M 2021 07427 (111)182918
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

(540)

MenthoTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi mentolată
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinţi,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecţie solară.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, iod pentru scopuri medicale,
loțiuni mentolate pentru scopuri farmaceutice,
șampoane medicamentoase, loțiuni de păr
medicamentoase, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 07428 (111)182922
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

(540)

SALMET T

(210) M 2021 07426 (111)182946
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

5. Preparate farmaceutice și medicale,
supozitoare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman,
alifii pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, suplimente dietetice pe bază de propolis,
siropuri pentru scopuri farmaceutice.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, loțiuni pentru scopuri farmaceutice,
șampoane medicamentoase, loțiuni de păr
medicamentoase, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii.

───────

(540)

OroTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(540)

CutaTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, dezinfectant, odorizante,
antiperspirante, astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, deodorante de
uz uman, preparate cosmetice de duș pentru
igienă umană, loțiuni de păr cu scop cosmetic,
extracte de plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, geluri pentru
masaj, altele decât pentru scopuri medicale,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetic pentru protecţie solară.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, medicamente de uz uman,
preparate farmaceutice, siropuri pentru scopuri
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07429 (111)182938
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07430 (111)182949
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA
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(540)

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07432 (111)182936
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ŢEPEŞ VODĂ 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GliceroTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, unguent pentru
piele de uz cosmetic, preparate cosmetice de

dus pentru igiena umana, lotiuni de par cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât cu scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice.

───────

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

(540)

SWIPE RIGHT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii matrimoniale, servicii de rețele de
socializare, de prezentare și de organizare de
întâlniri.

───────

ȘOS.INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07431 (111)182930
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,ROMANIA

CalmoTIS

(210) M 2021 07441 (111)182894
(151) 23/04/2015
(732) Match Group, LLC, 

P.O.  BOX  25458,  DALLAS, 
75225, TEXAS,
STATELE UNITEALE AMERICII
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(210) M 2021 07481 (111)182917
(151) 15/10/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MeDrive SERVICII
MEDICALE MOBILE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicata, conform adresei înregistrata

cu nr. OSIM 1005371 din data 22.02.2022,
solicitantul nu revendica un drept exclusiv asupra

denumirii “SERVICII MEDICALE MOBILE“.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
02.09.01; 24.13.25

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

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

44. Servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii medicale, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(540)

BiSeptol protecție
maximă și eficientă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.01.05

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

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

STR. HARMANULUI FN, 
JUDEŢULBRAŞOV, 
LOCALITATEA BOD,507015, 
BRAȘOV, ROMANIA

(210) M 2021 07492 (111)182990
(151) 15/10/2021
(732) DACIA PLANT SRL, 

───────

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
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(210) M 2021 07494 (111)182885
(151) 15/10/2021
(732) SC TEKNOLLOGIK

(540)

TKM teknollogik management

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.24; 26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 298)

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

6. Construcții din oțel, structuri metalice pentru
construcții.
17. Izolații pentru construcții.
19. Hale (construcții nemetalice), construcții
prefabricate nemetalice, piscine (construcții
nemetalice).
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, managementul proiectelor de construcție
pe șantier, managementul proiectelor pe
șantier privind construcția clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
impermeabilizarea construcțiilor, demolări de
construcții, edificare construcții prefabricate,
reparații de construcții, servicii de construcții,
consultații pentru construcții, servicii de
construcții de infrastructură, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcții
civile, demolare de construcții civile.

42. Consultanță tehnologică, servicii de
management al proiectelor de inginerie,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
de inginerie pentru construcții civile, proiectare
de construcții.

───────

(540)

ONE Narghilea & Coffee

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

4. Cărbune pentru narghilea.
34. Articole pentru uz cu tutun, tutun și produse
de tutun (inclusiv înlocuitori), vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, tutun pentru narghilea,
mu'assel (tutun pentru narghilea).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servicii ale barurilor, servicii de ceainărie,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizarea de băuturi), servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
specifice barurilor de cocteiluri.

───────

MANAGEMENT SRL, 
STR. VASILELASCAR NR. 
216-218, 220, SCARAF, ETAJ 1, 
AP. F105, BUCUREȘTI,023673, 
ROMANIA (210) M 2021 07513 (111)182901

(151) 18/10/2021
(732) TUNCER TUFAN, 

CALEA FLOREASCA 
NR. 114-116,DEMISOL, BL. 1, 
SCARA 1, AP. 1,BUCURESTI, 
ROMANIA
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(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FREECOLOR

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

3. Săpun, parfumerie, cosmetice, loțiuni pentru
îngrijirea părului, uleiuri eterice, nuanjatoare
de păr, creme cosmetice, preparate de albire
(decolorant) pentru scopun cosmetice, fixativ
pentru par, preparate pentru ondularea părului,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea culorii, șampoane,
șampoane uscate: colorant cosmetici, lofuni
pentru păr, produse cosmetice pentru par, creme
de par, produse pentru decolorarea părului,
produse pentru a face părul mătăsos, gel
pentru păr, produse pentru hidratarea părului,
ulei de par, preparate cosmetice pentru par și
pielea capului, preparate și tratamente pentru
păr, tratamente pentru păr, preparate pentru
înfrumusețarea părului, decoloranti pentru păr,
spumă pentru păr, produse pentru nuanțarea
părului, loțiuni tonice pentru păr, tratamente
permanente pentru păr.

───────

(210) M 2021 07580 (111)183053
(151) 20/10/2021
(732) NICOLESCU EUGEN-GABRIEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
ALEEA TERASEI NR. 3B, BL. PE2,
SC. C, ET. 3, AP. 40, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRADEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a vin, vin
de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la vin, vin
de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la vin, vin de
struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la vin, vin de struguri, vin roșu, vin
alb, vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé,
vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vin spumant de struguri,
vinuri spumante naturale, reclama, publicitate,

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

VIA BARZIZZA 37/A, 
CASTIGLIONEDELLE 
STIVIERE, MANTOVA,46043, 
ITALIA

(210) M 2021 07536 (111)183007
(151) 24/12/2019
(732) Oyster Cosmetics S.p.A., 
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gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu vin,
vin de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri
de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la vin, vin de struguri, vin roșu, vin
alb, vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé,
vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vin spumant de struguri,
vinuri spumante naturale, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la vin,
vin de struguri, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, vinuri de
masă, vin spumant de struguri, vinuri spumante
naturale.

───────

(540)
COCORICI

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,
pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.

29. Carne și produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
came congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăți de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnați, caltaboși (câmați), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnați din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.

44. Creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creștere a
păsărilor, ferme de animale.

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire ia
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, regruparea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site- urilor web, în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produsele din carne de
pui desemnate în clasa 29, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate în
clasa 29, prezentarea produselor din carne de
pui desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 07588 (111)183126
(151) 20/10/2021
(732) BOGDAN STANCA, 

BD. NICOLAE CARAMFIL 
NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, 
BD.CAROL I NR. 54B, ET. 3, 
AP. 5,SECTOR 2, BUCUREȘTI, 
020915 ,ROMANIA
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(210) M 2021 07611 (111)182902
(151) 21/10/2021
(732) PARTIDUL ALIANŢA PENTRU

(540)

VREAU SĂ TRĂIESC
MAI BINE ÎN ŢARA MEA

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

38. Serviciile care permit cel puțin unei părţi
să comunice cu o altă, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale și e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio și televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet și forumuri online,
servicii de telefonie și mesagerie vocală, servicii
de teleconferinte și videoconferințe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferință, transmiterea
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2021 07612 (111)182900
(151) 21/10/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PACII, NR.30,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROMÂNIA EA NOASTRĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Serviciile care permit cel puțin unei părţi
să comunice cu o altă, precum şi servicii de
difuzare şi transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale şi e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio şi televiziune, transmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet şi forumuri online,
servicii de telefonie şi mesagerie vocală, servicii
de teleconferinţe şi videoconferinţe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferinţă,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferinţă, transmiterea
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2021 07639 (111)182904
(151) 22/10/2021
(732) MARIA FOODNOVA HOLDING

(540)
FOOD NOVA

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

29. Carne și produse din carne, carne
procesată, carne proaspată, extracte din carne,
produse din carne preparate, peşte, produse
lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
condimente, gheață.
31. Fructe crude, plante proaspete, legume
proaspete.
32. Băuturi nealcoolice.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
băuturi, alimente neprelucrate, fructe, legume.

PATRIE, STR. PĂCII NR. 30, 
JUD.ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, 
ROMANIA

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 19L,
CAMERA 3, SAT CHIRNOGI, 
JUD.CĂLĂRAŞI, 
COMUNA CHIRNOGI, 
CĂLĂRAȘI,ROMANIA
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39. Servicii de distribuție, transportul produselor.
43. Servicii de restaurante, servicii de baruri,
servicii de restaurant și bar, servire de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 07640 (111)182905
(151) 22/10/2021
(732) MARIA FOODNOVA HOLDING

(540)

KENDRICK Farms EST. 1991

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04

clase:
29. Carne și produse din carne, carne
procesată, carne proaspată, extracte din carne,
produse din carne preparate, peşte, produse
lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
condimente, gheață.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
băuturi, alimente neprelucrate, fructe, legume.
39. Servicii de distribuție, transportul produselor.
43. Servicii de restaurante, servicii de baruri,
servicii de restaurant și bar, servire de alimente și

băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 07642 (111)182880
(151) 22/10/2021
(732) BURSA DE FONDURI SRL,

(540)

B Bursa de Fonduri

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.12

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

35. Analiza afacerilor comerciale, agenții de
informații comerciale (furnizare de informații
de afaceri, marketing), analiza datelor studiilor
de piață, analiza comportamentului companiei,
analiza comercială a pieței, analiza datelor și
statisticilor studiilor de piață, analiza informațiilor
de afaceri, analiza prețului de cost, analiza
profitului rezultat din activitate, studii de piață,
analiză economică în scopuri de afaceri, analiza
statisticilor de afaceri, analiza sistemelor de
management al afacerilor, analiza statisticilor
studiului de piață, analiza tendințelor de afaceri,
analize de piață, analize și rapoarte statistice,
analiză și cercetare de piață, asistență, consiliere
și consultanță privind analiza comercială,
cercetare computerizată comercială, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare de piață pentru compilarea de

BD. CFR, BL. 36/335,SC. A,
AP.15, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
Reflex Blue), verde (Pantone 376 C),
alb, negru

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 19L,
CAMERA 3, SAT CHIRNOGI, 
JUD.CĂLĂRAŞI, 
COMUNA CHIRNOGI, 
CĂLĂRAȘI,ROMANIA
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informații despre cititorii publicațiilor, cercetare
în domeniul publicității, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, cercetări
pentru afaceri, cercetarea pieței și analiză
comercială, cercetări în materie de achiziții
comerciale, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță în domeniul analizei activității
economice, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuarea de studii interne privind comunicările
comerciale, efectuarea evaluărilor comerciale de
întreprinderi, elaborare de rapoarte comerciale,
estimare în afaceri comerciale, estimări și
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), evaluarea
oportunităților de afaceri, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări și rapoarte
efectuate de experți, referitoare la afaceri,
furnizare de date comerciale, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date, agenții de informații comerciale, furnizare
de informații comerciale prin rețele informatice
globale, furnizare de informații comerciale prin
terminale de calculator, furnizare de informații
cu privire la prelucrarea de date, furnizare
de informații comerciale (afaceri), furnizare de
informații de afaceri, furnizare de informații
computerizate privind managementul afacerilor,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, furnizare de
informații despre studii de piață, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, furnizare de
statistici comerciale computerizate, furnizare de
statistici de cercetare de piață, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, informații
pentru afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi, informații comerciale
asistate de calculator, furnizarea de informații
comerciale, informații sau solicitări de informații
în domeniul afacerilor și al marketingului,
informații în materie de afaceri, informații și
opinii de experți privind societățile și afacerile,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieței, intervievare pentru cercetarea calitativă
de piață, intervievare în scopul cercetării

pieței, investigații pentru afaceri, investigații
și cercetări asupra societăților comerciale,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, prelucrarea
rezultatelor studiilor de afaceri, pregătire și
compilare de rapoarte și informații de afaceri
și comerciale, previziuni și analize economice,
rapoarte aferente analizelor de piață, rapoarte
și studii de piață, redactare de studii pentru
proiecte de afaceri, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii computerizate
de cercetare de piață, servicii de analiză
a datelor comerciale, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză în managementul
afacerilor, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
servicii de consiliere privind analiza activității
economice, servicii de evaluare comparativă,
servicii de externalizare în domeniul analizelor
comerciale, servicii de informare cu privire la
aspecte comerciale, servicii de informare privind
afacerile, servicii de informații comerciale,
servicii de informații comerciale computerizate,
servicii de informații comerciale, prin internet,
servicii de informații computerizate cu privire la
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii de
informații de piață privind rapoartele comerciale,
servicii de informații de piață privind statisticile
de piață, servicii de informații economice în
scop comercial, servicii de informații statistice
în afaceri, servicii de planificare pentru studii de
marketing, servicii de prelucrare a informațiilor
computerizate în domeniul afacerilor, servicii în
domeniul evaluării de piață, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor, studii de proiect pentru
întreprinderi, studii privind eficiența afacerilor,
studii economice în scopuri comerciale, studii
referitoare la profit, studii statistice în domeniul
afacerilor, studiu de piață și analiza studiilor
de piață, administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor comerciale, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență
în domeniul administrării afacerilor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
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consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, consultanță cu
privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, consultanță privind achizițiile
comerciale, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță
privind constituirea și derularea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
funcționarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, furnizare către firme
terțe a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de
organizare a întreprinderii, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță pentru pregătirea
și realizarea de tranzacții comerciale,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, servicii

de consultanță privind prelucrarea de date,
servicii de consultanță privind prelucrarea
electronică a datelor, servicii de consultanță
privind strategiile comerciale, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea informațiilor
în baze de date informatice.
38. Asigurarea accesului la baze de date pe
internet, furnizare de acces prin telecomunicații
la centre de servere, furnizarea accesului la
baze de date, furnizarea accesului la baze de
date electronice online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la date pe internet, furnizarea accesului la
pagini web, furnizarea accesului la portaluri
de internet pentru terți, furnizarea accesului la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme pentru comerț electronic pe internet,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri electronice,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la site-uri într-o rețea
electronică de informații, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
internet, servicii de comunicații pentru accesarea
unei baze de date, închirieri de timpi de
acces la site-uri web, servicii de portaluri
de telecomunicații, acces la conţinuț, pagini
de internet și portaluri, furnizarea de buletine
informative computerizate, buletine electronice
(telecomunicații), colectare și transmitere de
mesaje electronice, colectare și expediere de
mesaje prin poșta electronică, comunicare de
informații prin calculator, comunicații informatice
pentru transmiterea informațiilor, difuzare de
date, difuzare de material audio și video pe
internet, difuzare de programe prin internet,
furnizare de acces la telecomunicații și de
linkuri la baze de date computerizate și la
internet, furnizarea accesului informatic la rețele
de comunicații, furnizarea accesului la informații
pe internet, furnizarea accesului la date în rețele
de calculatoare, servicii de acces la date la
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distanță, servicii de comunicare de date, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare date,
servicii de difuzare pe pagini web, servicii
de mesagerie electronică instantanee, servicii
de mesagerie on-line, servicii de schimb de
date electronice, servicii de transmisie de date,
servicii de transmisie computerizată, transfer
de fișiere în format electronic, transmisie de
informații digitale, transmisie de informații online,
transmisie de informații prin mijloace electronice,
transmisie și difuzare de date, transmitere
de date pe internet, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmitere
de informații prin intermediul rețelelor cu sau
fără fir, transmitere de informații prin rețele
de calculatoare, transmitere de informații între
calculatoare și stații de lucru, transmitere
electronică de mesaje.

───────

(210) M 2021 07649 (111)183012
(151) 22/10/2021
(732) BIKE GEEK SRL, STR. HUSI,

NR.3, BL.3, SC.A, ETJ.2, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041481,
ROMANIA

(540)

BIKE GEEK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.03.02; 26.01.01

(591) Culori revendicate:visiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
pentru biciclete si piese/accesorii biciclete.

───────

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS.PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

S Pensiunea Sofia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
05.05.20; 29.01.12

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, cluburi de fani,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, divertisment muzical, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare

(210) M 2021 07673 (111)182915
(151) 22/10/2021
(732) RUDOLF-JOZSEF HAGER, 

STR. BRÂNDUȘA BL. G12, ET. 2, 
AP. 10,JUDEȚ SATU-MARE, 
SATU MARE, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, maro, galben,
verde
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de centre de recreere, furnizare de instalații de
divertisment în hoteluri, furnizare de instalații de
joacă pentru copii, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de karaoke, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, servicii
de (divertisment), servicii de grădini cu acces
public (divertisment), organizare de activități
de recreere în grup, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de petreceri, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
turnee de recreere, organizare de webinare
(instruire), organizare și coordonare de activități
culturale, organizare și coordonare de baluri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri de
divertisment, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
baluri, organizarea de demonstrații în_ scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea

publicului, servicii oferite de parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, pictură pe
față, picturi de portrete, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
recepții (divertisment), punere la dispoziție
de săli de divertisment, sală de evadare
(divertisment), servicii de agrement, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment pentru copii, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de planificare de petreceri, servicii
de recepție (divertisment), servicii de recepții
pentru companii (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii oferite de clovni, servicii recreative pentru
persoanele în vârstă, spectacole de focuri de
artificii, tabere de recreere, tabere de vară
(divertisment și educație).
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii de localuri tip snack-bar, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
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servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de cluburi de
băut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de gătit, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncă rurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și bă uturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băutori în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuți, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare
de spații de cazare pentru turiști, servicii de
case de oaspeți, servicii de case de vacanță,
servicii de cazare temporară la hoteluri și
moteluri, servicii de cazare temporară oferită

de ferme de agrement, furnizare de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare
de cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în case de vacanță, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii de
hanuri turistice, servicii de hosteluri, organizare
de cazare pentru turiști, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de pensiuni,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
închiriere de case de vacanță, servicii de
cazare hotelieră, servicii hoteliere, servicii oferite
de tabere de vacanță (cazare), furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, închiriere
de camere, închiriere de camere ca locuință
temporară, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru vacanțe, închiriere temporară de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de recepție pentru
cazare temporară (înmânare de chei), servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), servicii
de închiriere de camere, furnizarea de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering.

───────
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(540)

I Love Failure

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07677 (111)183113
(151) 25/10/2021
(732) WORLD CLASS DISTRIBUTION

(540)

QUERAMIKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.11.03

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

11. Instalații sanitare pentru alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
sanitare, instalații sanitare electrice, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare de baie,
robinete pentru instalații sanitare, aparate
și instalații sanitare, valve (accesorii pentru
instalații sanitare), pisoare (componente ale
instalațiilor sanitare), accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații

STR. COTUL MIC, CAMERA 2, 
BLOC 8,SCARA A, ETAJ 2, AP. 7, 
JUDEȚTIMIȘ, LUGOJ, 305500, 
TIMIȘ,ROMANIA

(210) M 2021 07675 (111)182957
(151) 24/10/2021
(732) I LOVE FAILURE SRL, 

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#F61933), negru (HEX #000000)

SRL, CALEA FELDIOAREI, 
NR.26E, BIROUL NR. 1,
JUDETBRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI, NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6,JUD SIBIU, 550311, 
SIBIU,ROMANIA
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de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, dușuri (instalații de baie),
duze pentru instalații de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, jeturi pentru cadă de baie, duze pentru
căzi de baie, garnituri de căzi de baie, garnituri
pentru căzi de baie, instalații de baie cu duș,
generatoare de microbule pentru baie, robinete
simple pentru chiuvete de baie, metal paravane
de baie pentru dușuri, armături de baie pentru
controlul apei, aparate electrice pentru baie
de picioare, robineți pentru baie, montați în
perete, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații de baie pentru alimentarea cu
apă, țevi de scurgere pentru căzi de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete
de baie, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, aparate electrice de purificare a apei de
baie de uz menajer, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de

toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
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reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.

fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete monocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
Instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru uz
sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile, dușuri
manuale, stropitoare pentru duș, capete de duș,
aparate de duș, căzi de duș, căzi pentru duș,
cabine de duș, unități de duș, platforme de duș,
supape pentru duș, instalații de duș, panouri
de duș, cabine de duș, căzi cu duș, dușuri de
tavan, toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de

17. Polistiren (semifinisat), granule din polistiren
extrudat, panouri de polistiren pentru izolare,
granule din polistiren extrudat pentru ambalare,
izolație din polistiren expandat dispusă
sub pardoseală, rășini extrudate, materiale
plastice extrudate (produse semifabricate), rășini
extrudate destinate utilizării în producție, cauciuc
în formă extrudată folosit în fabricație, rășini
sub formă extrudată de uz industrial general,
materiale plastice extrudate folosite în procesul
de fabricație, materiale plastice în formă
extrudată folosite în producție, foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de sere, rășini
artificiale în formă extrudată destinate utilizării
în producție, foi din polietilenă extrudată pentru
construcția de clopote de sticlă, material plastic
în formă extrudată pentru utilizare în procesul
de producție, materiale plastice extrudate sub
formă de coli destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de bare
destinate utilizării în producție, materiale plastice
extrudate sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție, materiale plastice extrudate sub
formă de bucăți destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de
granule destinate utilizării în producție, materiale
plastice extrudate sub formă de blocuri destinate
utilizării în producție, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, rășini sintetice
expandate (semiprelucrate), rășini de poliester
nesaturat expandat (semiprelucrate), cauciuc
expandat cu pori închiși pentru izolație fonică,
cauciuc expandat cu pori închiși pentru izolație
termică, cauciuc expandat cu pori închiși pentru
atenuarea vibrațiilor, cauciuc expandat cu pori
închiși pentru rosturi de etanșare, panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil (semifinisate), panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil folosite în producție,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, vopsele izolante,
vopsele fotoluminescente (izolație), vopsele
folosite pentru izolare, vopsele izolatoare pentru
pereți, vopsele izolatoare pentru acoperișuri,
vopsele izolante pentru fațade, vopsele de
izolare electrică, vopsele pe bază de apă
(izolante), vopsele izolante pe bază de apă,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, rosturi de
expansiune folosite la construcția de pardoseli,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
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de acoperire a pardoselii, benzi cu adeziv
folosite cu materiale de acoperire a pardoselii,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii pentru prevenirea
alunecării, izolatori electrici din ceramică, izolație
pentru cuptoarele industriale de metal topit
realizată din fibră ceramică emailată, înveliș
de izolare confecționat din cuarț topit și fibre
de ceramică, fire de fibre de ceramică (altele
decât cele pentru uz textil), izolație din fibră
ceramică emailată pentru cuptoarele de metal
topit, piese ceramice de izolare pentru aparatele
de înaltă tensiune, acoperiri rezistente la căldură
sub formă de plăci ceramice, piese ceramice
de izolare pentru aparatele de înaltă frecvență,
materiale confecționate din fibre ceramice
folosite ca izolații, materiale țesute din fibre
ceramice folosite ca izolații.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați (nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie , gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, plăci ceramice, mase ceramice
refractare, plăci ceramice neglazurate, plăci
ceramice smălțuite, dale din ceramică, țigle
ceramice smălțuite, plăcuțe ceramice pentru
podele, plăci ceramice pentru podea, lucrări
refractare din ceramică, plăci ceramice pentru
perete, ghips folosit în ceramică, țigle ceramice
pentru acoperiș, pavaje și placări ceramice,
articole din ceramică pentru construcții, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
pentru pereți interiori, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru

pardosirea clădirilor, tuburi din ceramică și
ciment, plăci ceramice smălțuite pentru perete,
plăci ceramice smălțuite pentru pardoseli,
conducte de scurgere, din material ceramic,
cărămizi ceramice folosite în cuptoare refractare,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de amenajare și decorare de vitrine,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
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promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală.
37. Parchetare, întreținere de instalații sanitare,
lucrări de instalații sanitare, reparare de
instalații sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, închirieri de echipamente
de instalații sanitare, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
lucrări de instalații sanitare și instalare de
apă și de gaz, pulverizarea vopselei, servicii
de pictură decorativă, tencuirea decorativă a

pereților, tencuire decorativă a plafoanelor sau
pereților, așezare pardoseli, lustruire pardoseli,
montare pardoseli, construcție de pardoseli,
servicii de întreținere pardoseli, instalare de
pardoseli false, servicii de acoperire pardoseli,
montare de plăci pentru pardoseli, întreținere
și reparații de pardoseli, reparații de învelitori
pentru pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, amenajarea spațiilor
comerciale (servicii de constructii), amenajare
teritorială pentru construcți (servicii de
constructii), amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor pentru magazine (servicii
de constructii), amenajarea interiorului clădirilor
companiilor (servicii de constructii), servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor
(servicii de constructii), intreținere de instalații
sanitare, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
recondiționarea accesoriilor de baie, reparații
de căzi de baie, reparare sau întreținere a
căzilor de baie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de căzi de baie,
reparare de vase de toaletă cu jeturi de apă
incorporate în bideu, curățarea băilor, instalare
de sisteme de iluminat, reparare de aparate de
iluminat, instalare de instalații de iluminat, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
iluminat, reparații sau întreținere de aparate de
iluminat electrice, instalare de sisteme electrice
de iluminat și de sisteme de alimentare electrică,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea de aparate pentru iluminat electric,
servicii de instalații electrice, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, decorare de clădiri (servicii de
constructii), servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
reparare de ornamente personale, construcție
de pereți despărțitori, construcție de pereți
diafragmă, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, servicii de reparare pentru
acoperiri pentru pereți, construcții de instalații de
încălzire geotermală, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, readaptare
a instalațiilor de încălzire, de ventilare și de
aer condiționat din clădiri, curățarea suprafețelor
de pardoseală, placare cu ardezie și plăci



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

555

de ceramică, servicii de montare de plăci de
ceramică.
42. Amenajarea interioară magazinelor,
proiectare (amenajare) de baruri, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, design vizual, design arhitectural,
design grafic, design industrial, design industrial,
design pentru restaurante, design de produs,
design artistic comercial, design pentru
magazine, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de bijuterii, design
de broșuri, design de sculpturi, design artistic
industrial, design de mobilier, proiectare (design)
de restaurante, design interior pentru magazine,
proiectare (design) de puburi, servicii de ilustrare
(design), proiectare (design) de magazine,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de cluburi, design de centre comerciale,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design comercial, proiectare
(design) de bucătării, servicii de design
arhitectural, servicii de artă grafică și design,
servicii de design industrial, proiectare (design)
de birouri, design grafic și industrial, servicii de
design mobilier, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare, design de modele, design
de ambalaje, consultanță în materie de design,
design de articole de porțelan, servicii de
design de produs, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, servicii de design de dulapuri, servicii
de consultanță în materie de design industrial,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, creare de design de
produse de consum, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
proiectare, proiectare de produs, proiectare
de modele, proiectare de matrițe, proiectare
de băi, proiectare de produse industriale,
proiectare de produse noi, proiectare de instalații
industriale, proiectare piese de mobilier, servicii
de proiectare de băi, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de proiectare
referitoare la băi, servicii de proiectare piese de
mobilier, planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, proiectare și dezvoltare de produse
noi, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare și testare de produse
noi, servicii de consultanță privind proiectarea

clădirilor, servicii de decorațiuni interioare,
proiectare de compoziții decorative, consultanță
în decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare de acoperiri
de pardoseală, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru birouri,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────

(210) M 2021 07680 (111)183040
(151) 25/10/2021
(732) GABRIELA STANCU, STR BAKU,

NR 79A, JUD. ILFOV, AFUMATI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

JIKO ROMANIA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;

02.09.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de terapie, terapie psihologică
pentru sugari și copii, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, servicii de terapie a
insomniei  terapie  prin  artă,  terapie  muzicală 
în  scopuri  fizice,  psihologice  și  cognitive, 
servicii  de   terapie  cu   ventuze,   terapie 
împotriva  fumatului  terapie   ayurvedică, 
servicii   de  terapie   a   vocii  și   de   logopedie, 
terapie  logopedă,  terapie  prin dans.

───────
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(210) M 2021 07682 (111)183120
(151) 25/10/2021
(732) ASOCIATIA EUROPEANA

(540)

HAI HUI IN TIMP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Filme cinematografice, filme expuse, filme
descărcabile, filme video, film holografic, film
cinematografic preînregistrat, matrițe pentru
filme, filme fotografice impresionate, filme
cinematografice descărcabile, filme expuse,
filme descărcabile, filme video descărcabile,
film halografic, film cinematografic preînregistrat,
matriţe pentru filme, filme fotografice
impresionate.
41. Proiectarea filmelor, servicii de editare de
film.

───────

(210) M 2021 07694 (111)183141
(151) 16/11/2021
(732) ALEXA TINEI MARKET S.R.L.,

STR. DOCTOR GHEORGHE
IACOMI NR. 5, BLOC H13,
PARTER, AP. 2, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

cleario

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.12

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,

PENTRU PROMOVAREA
FILMULUI (A.E.P.F.), 
STR. DANIELBARCIANU NR. 24, 
ET.1, AP. 2,SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, 030901,ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, IAŞI, 
700730, IAȘI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7682, 645 C, C), verde (Pantone 4174
C), gri (Pantone 2204 C, 2107 C), mov
(Pantone 7444 C, 2094 C, 7676 C)
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coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, produse cosmetice pentru
animale, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, creme pentru articolele
din piele, ceruri pentru articolele din piele,
abţibilduri decorative pentru scopuri cosmetice,
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, geluri de albire a denţilor, paste
de dinţi, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, preparate depilatoare, depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale, uleiuri

eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
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pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, pânză abrazivă, glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru ras
(astringenţi), săpun pentru ras, preparate pentru
ras, preparate pentru strălucire (lustruit), cremă
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, carbid siliconic (abraziv), creme de albit
pielea, creme pentru albirea pielii, pietre pentru
netezire, preparate pentru netezire (apretare
cu amidon), săpun, săpun pentru strălucirea
textilelor, săpun pentru perspiraţia piciorului,
sodă caustică, soluţii pentru îndepartarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe, amidon
pentru rufe, amidon pentru spălat rufele,
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, ceară pentru
croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
benzi pentru albirea dinţilor, terpene (uleiuri
esenţiale), serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate
de toaletă, piatră tripoli pentru lustruire,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii vaginale
pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant, preparate pentru îndepărtarea
vernisului, produse de toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
curățare și odorizante, detergenţi, detergent de
rufe, detergent de vase, detergent de curăţat
baia, detergent de curăţat bucătăria, detergent
pentru aragaz, detergent pentru geamuri,
detergent pentru pardoseli, înălbitor, preparate
pentru spălare, preparate pentru îndepartarea
petelor, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
produs pentru îndepărtarea petelor, soluții de
curățare pentru îndepărtarea petelor, produse
pentru îndepărtarea petelor provocate de

animalele de companie, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, pielea prelucrată (creme
pentru -), creme pentru articole din piele,
preparate de curățare pentru piele, produse
pentru lustruirea articolelor din piele, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele,
odorizante de casă, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
deodorante și antiperspirante, lapte demachiant,
preparate pentru igiena orală, șervețele
parfumate, șervețele pentru față, șervețele
umede, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, bețișoare de bumbac pentru
uz cosmetic, bețișoare universale cu vată de
uz personal, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, dischete demachiante din
vată, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, lavete impregnate
cu detergent pentru curățarea obiectivelor
fotografic, săpunuri și geluri, săpunuri, săpun
lichid, săpun praf, săpun industrial, săpun
detergent, preparate și tratamente pentru păr,
șampon, șampon solid, șampon pentru bebeluși,
șampon spumă pentru bebeluși, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), rezerve de șampon
pentru dozatoare, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, unt de corp,
unt de mâini și de corp, creme, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, cremă
de noapte, cremă de microdermoabraziune,
cremă gel matifiantă, cremă hidratantă după
bărbierit, albirea pielii (cremă pentru -), cremă
cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică pentru
piele, balsamuri (nemedicinale), balsam pentru
cuticule, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri de buze, balsamuri pentru
unghii, balsam de buze (nemedicamentos),
balsam pentru buze (nemedicinal), lac de bază
pentru unghii, strat superior pentru lac de
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, creioane
corectoare pentru lacul de unghii.
5. Bumbac absorbant, vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai
pudră, acaricide, peparate pentru tratarea
acneei de uz medical, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alcool pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
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pe bază de alginat, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, lapte de migdale pentru
scopuri farmaceutice, preparate din aloe
vera pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru
scopuri veterinare, analgezice, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, pilule antioxidante,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, calomel (fungicid),
ulei de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale,
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, capsule pentru medicamente,
carbolineum (antiparazitar), suplimente dietetice
pe bază de caseină, ulei de ricin pentru
scopuri medicale, creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent pentru
insecte, cărbune pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate chimice pentru tratarea mucegaiului,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri veterinare,
reactivi chimici pentru scopuri medicale
sau veterinare, preparate chimico-farmaceutice,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
preparate pentru degerături, ulei din ficat
de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir,
comprese, soluţii pentru lentilele de contact,
soluţii pentru utilizare cu lentilele de contact,
preparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, spray-uri de răcire pentru scopuri

medicale, inele pentru bătăturile picioarelor,
remedii pentru bătături, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele pentru uz uman
sau veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
fibre dietetice, suplimente dietetice pentru
animale, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucalipt pentru scopuri farmaceutice, extracte
de hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice, făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare, adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, alimente uscate prin
îngheţare adaptate pentru scopuri medicale,
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale, carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide,
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gumă-gutta pentru scopuri medicale, tifon
pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfaţi,
grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gumă pentru scopuri
medicale, preparate pentru hemoroizi, creioane
hemostatice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, erbicide, preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, peroxid de hidrogen
pentru scopuri medicale, imunostimulante,
compoziţii pentru sugari, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază de
tămâie, şampoane insecticid pentru animale,
soluţii veterinare insecticide pentru spălat,
insecticide, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
iod pentru scopuri farmaceutice, iodoform,
muşchi irlandez pentru scopuri medicale,
făină lactată pentru bebeluşi, preparate pentru
exterminarea larvelor, laxative, lecitină pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice pe bază
de lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal, sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente

pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
de roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
fermenţi lactici pentru scopuri farmaceutice,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice,
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de apă
minerală, suplimente alimentare pe bază de
minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar, cataplasme cu muştar, scutece pentru
incontinenţă, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, capsule din dendrimer
pe bază de polimeri pentru farmaceutice,
saltele de înfășat, de unică folosință, pentru
bebeluși, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează cerealele, scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
cannabis pentru scopuri medicale, marijuana
pentru scopuri medicale, brăţări impregnate cu
repelenţi pentru insecte, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
suplimente nutritive, substanţe nutritive pentru
microorganisme, ulei de terebentină pentru
scopuri farmaceutice, alifii pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru opoterapie,
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar, hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice,
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
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pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, chinină pentru
scopuri medicale, chinchină pentru scopuri
medicale / chinină pentru scopuri medicale,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptişor de
matcă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de lăptişor de matcă,
cauciuc pentru uz stomatologic, săruri pentru
băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari, lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare, tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare, şerveţele
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, apă
de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
săruri mirositoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
farmaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe
de sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, pansamente chirugicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi
vii, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice
pentru baie, apă termală, timol pentru scopuri
farmaceutice, tinctură de iod, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, extracte de tutun (insecticide),
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge, antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, vezicanţi, preparate

veterinare, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tavițele
litierei, dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, șervețele antiseptice impregnate,
șervețele impregnate cu medicamente,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
șervețele umede impregnate cu loțiuni
farmaceutice, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bețișoare cu vată pentru uz medical,
vată sub formă de bețișoare de uz medical,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptici, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante, tampoane
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, șampon medicinal,
șampon medicinal pentru păr.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau
de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, invitaţii
(papetărie), acuarele, culori acrilice (picturi),
table aritmetice, tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde, bile
pentru pixuri cu bilă, bancnote, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legătul
cărţilor), table de scris, sugative, schiţe, planuri,
materiale de legătorie, aparate şi maşini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri, cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
clipsuri de birou, capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor, pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
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desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, pastă corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, ace pentru panou
de plută / piuneze, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă, dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare pentru utilizare
la birou, steguleţe din hârtie, învelitori pentru
ghivecele de flori din hârtie, învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, fluturaşi publicitari,
mape pentru hârtii, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic, paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru carnetele de cecuri, trafaleţi, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, fişe
de cartotecă (papetărie), cartotecă, tuşuri
de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tuşiere, panglici de cerneală, suporturi de
călimară, călimări, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de

birou), umezitoare pentru suprafeţele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani,
mulaje pentru plastilină (materiale pentru artişti),
aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări
muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, peniţe,
peniţe din aur, agende, aparate de numerotare,
numere (caractere), ştampile de obliterare,
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu
excepţia mobilei, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton, umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, şevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din
hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, maşini
de tăiat hârtia (rechizite de birou), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, sclipici pentru papetărie,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură şi
caligrafie, prespapieruri, papier mâché (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
paşapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare, cutii pentru stilouri,
materiale pentru ştergerea stiloului, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
folie din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
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deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
cărţi de cântece, bobine pentru panglicile de
cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, litere din oţel, stilouri din oţel, cutii de
matriţe, plăci de matriţe, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle t (teuri)
pentru desen, garnituri de masă din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere),
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăbliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,

truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, şerveţele, produse din hârtie de
unică folosință, șervețele din hârtie, hârtie pentru
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele din
hârtie pentru față, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de buzunar din
hârtie, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de hârtie de pus sub ceşti, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
ustensile de corectare și ștergere, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, hârtie
și carton, saci de gunoi, saci pentru coșul de
gunoi, pungi și saci de hârtie, hârtie pentru pungi
și saci, saci din hârtie pentru coșul de gunoi,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, saci
din plastic pentru coșul de gunoi, saci de gunoi
din plastic (pentru uz casnic), saci de gunoi din
vinil de uz casnic, saci de gunoi din hârtie sau
din material plastic, căptușeli pentru cutii pentru
pisici, sub formă de saci de plastic, saci de
plastic pentru tăvi ale litierelor pentru animale de
casă, saci de plastic pentru cutii folosite ca litiere
pentru animale domestice, saci de hârtie pentru
cutii folosite ca litiere pentru animale domestice,
saci de plastic pentru tăvi folosite ca litiere
pentru animale domestice, echipament pentru
arte, meșteșuguri și de modelare, dischete
demachiante din hârtie, coșuri de birou pentru
accesorii de birou, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică pentru toaletă, role de hârtie
igienică, hârtie igienică sub formă de rolă.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine), bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
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de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi,
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri, cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat, piei
de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige de
rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe
de curăţare, pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente

pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene, baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii, capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi, găleţi de
gunoi, pubele, lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie, învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente),
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
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cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă,
răcitoare (frapiere), frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior, bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri,
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăni cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie, tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor, mănuşi
de bucătărie, mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum, atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte / tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru

lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice, lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare, solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă,
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere,
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site / strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor, stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe / căni înalte cu capac, perii de smolit, cu
coadă lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai, infuzoare
în formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii de
toaletă, truse de voiaj, genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
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farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare, dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lavete de spălat vase, articole
de grădinărit, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, articole pentru
animale, materiale pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, mănuși de menaj,
mănuși de lustruit, mănuși pentru șters praful,
mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși abrazive pentru curățat legume,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
pentru curățare sau pentru menaj, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac
de uz casnic, mănuși pentru grătar, mănuși
de bucătărie, mănuși pentru cuptor, mânere
de mătură, nemetalice, aparate de măturat
magnetice, mături mecanice, mături dure, mături
pentru curățenie, mopuri pivotante, capete de
mop, găleți pentru mop, perii cu mop, storcătoare
de găleată pentru mop, găleți, găleți cu storcător
pentru mop, găleți prevăzute cu storcător pentru
mop, mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
găleți pliabile, găleți de plastic, găleți pentru
clătire, găleți pentru baie, găleți de uz industrial,
găleți prevăzute cu role, găleți de uz domestic,
fărașe, fărașe pentru firimituri, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, coșuri de hârtii, coșuri
pentru hârtii, coșuri pentru gunoi, coșuri cu
pedale, coșuri pentru gunoiul menajer, coșuri
pentru scutece murdare, coșuri pentru deșeuri
de hârtie, coșuri nemetalice de reciclare de
menaj, coșuri de gunoi de uz menajer, coșuri
de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi), coșuri
pentru pâine, coșuri de rufe, coșuri pentru
prosoape, pâine (coșulețe de -), coșuri de uz
casnic, coșuri de gunoi metalice, coșuri pentru
gătit cu aburi, coșuri împletite de uz casnic,
coșuri de gunoi din metal, coșuri de picnic cu
accesorii, coșuri pentru prăjit cartofi pai, coșuri
din sârmă (ustensile de bucătărie), coșuri de

bambus de uz casnic, coșuri de pâine de uz
casnic, coșuri de rufe de uz casnic, coșuri
din metal comun pentru uz casnic, coșuri din
metal comun de uz domestic, coșuri de sortat
rufe, de uz casnic, coșuri de gunoi din plastic
(cutii pentru gunoi), recipiente pentru cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, ștergătoare (perii), perii
cosmetice, perii de baie, perii pentru șemineuri,
perii pentru încălțăminte, perii pentru biberoane,
perii pentru curățat, perii pentru pantofi, perii
pentru haine, perii pentru șamponare, perii
pentru rimel, perii pentru sticle, perii de curățare,
perii pentru țevi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, bureți de toaletă, bureți de
baie, bureți, bureți metalici, bureți abrazivi,
bureți din sârmă, bureți de menaj, suporturi
pentru bureți, bureți pentru curățare, bureți
pentru frecare, bureți pentru bucătărie, bureți
pentru vase, curățat (bureți pentru -), bureți
metalici pentru curățat, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de mare naturali, bureți artificiali
pentru uz casnic, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți pentru curățarea instrumentelor
medicale, bureți pentru raclete de geam, bureți
de curățat de uz casnic, bureți abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curățare), bureți abrazivi de
bucătărie sau de uz casnic, accesorii de baie,
respectiv bare pentru prosoape, bare pentru
prosop, nu din metal prețios, bazine (recipiente),
boluri, boluri pentru bărbierit, borcane pentru
bile demachiante din bumbac, cădițe pentru
bebeluși, cădițe portabile pentru nou născuți,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
capace pentru cutii de șervețele, castroane, căzi,
căzi de baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
chiuvete, coșuri pentru prosoape, cutii metalice
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru păstrarea dinților artificiali, cuve pentru
clătit, dispensere de șervețele pentru față,
dispozitive pentru săpun lichid, distribuitoare de
bile demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
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inele pentru prosoape (accesorii de baie),
inele pentru prosop (din metal prețios), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
lavoare pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de
parfum (atomizatoare), rafturi pentru cosmetice,
rafturi pentru geluri de duș, rafturi pentru
preparate de curățare a corpului, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru șampon, rafturi pentru
săpun de mâini, recipiente pentru bărbierit,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun, suporturi pentru săpun,
savoniere, suporturi de pahare pentru baie,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
pentru bureți demachianți, suporturi pentru căzi
de baie portabile pentru bebeluși, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru
perii de toaletă, suporturi pentru perii pentru
closet, suporturi pentru periile de WC, suporturi
pentru prosoape, suporturi pentru role de
hârtie igienică, suporturi pentru șampoane,
suporturi pentru săpun de mâini, suporturi
pentru săpun lichid, suporturi pentru săpunuri,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase din
ceramică.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul

afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
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pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, furnizarea de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.

───────

(540)

Vente
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de traducere și interpretare,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de activități de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment muzical, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de centre de recreere,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații de recreere, furnizare de servicii
recreative acvatice, servicii sportive și de
fitness, servicii recreative pentru persoanele în
vârstă, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii de spectacole în direct, servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
servicii de recepție (divertisment), servicii de
planificare de petreceri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
divertisment în centre de vacanță, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
planificarea de recepții (divertisment), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
servicii oferite de parcuri de distracție și

NR. 3, JUD. SUCEAVA, 
GURAHUMORULUI, 
SUCEAVA,ROMANIA

(210) M 2021 07728 (111)183028
(151) 26/10/2021
(732) BM-BC SRL, STR. GĂRII 

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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tematice, târguri, grădini zoologice și muzee
(divertisment), organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu sop cultural, educaţional şi divertisment,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
cazare temporară, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de catering, servicii
de rezervare a meselor, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de cazare pentru vacanțe, rezervare de

locuri de cazare pentru vacanțe, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
servicii de catering hotelier, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering mobil.

───────

(540) BronhoTis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(540)

SOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07748 (111)182939
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

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

SOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07755 (111)182925
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, 

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR.TEPES VODA NR. 130, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 021527, 
ROMANIA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substante
si alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substante dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
baza de polen, suplimente dietetice pe baza de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07782 (111)183049
(151) 28/10/2021
(732) REVVIN' HEARTS GROUP SRL,

(540)

Revvin' Hearts Our hearts
are revvin' for yours

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
29.01.15

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

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

(540)

DEȘTEPȚI CU BANII
0001 005 0005

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.13

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

35. Calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, publicitate radio și
de televiziune, stabilirea de abonament la un
canal de televiziune pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare.
36. Consultanță privind asistența financiară
pentru educație, planificare financiară, evaluare
financiară, consiliere financiară, consiliere
financiară privind investițiile, servicii de cercetare
financiară, servicii de planificare financiară,
investiție financiară, gestiune financiară prin
internet, management financiar și planificare
financiară, consiliere independentă în materie

SOSEAUA SALAJ NR. 239, 
PARTER, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,051896, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (HEX #E80732,
HEX #D30D3C, HEX #F41C4F), 
negru(HEX #000000), portocaliu (HEX
#F7AA46), alb (HEX #FFFFFF), 
gri(HEX #EFEFEF)

STR. JIULUI NR. 61, SUBSOL, 
AP.LOT1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(210) M 2021 07788 (111)183073
(151) 28/10/2021
(732) ASOCIATIA FILMEVENT, 

(591) Culori revendicate: albastru închis
(HEX#5479bc), roz (HEX#e25f94),
albastru deschis (HEX#11b1ba), gri
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de planificare financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară.
38. Difuzarea de emisiuni televizate, difuzarea
de emisiuni de știri (transmisii), televiziune
prin cablu, comunicare de informații prin
televiziune, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, exploatare de rețele de televiziune
prin cablu, transmitere de programe radio și
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, furnizarea accesului la televiziune prin
aparate de decodare, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, asistență în furnizarea
de programe de televiziune prin cablu, oferită
terților, informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (IPTV), furnizare de instalații pentru
teleconferințe în scopuri educative.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de televiziune,
programare de televiziune (programare), servicii
ale studiourilor de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, montaj de programe de
televiziune, spectacole de televiziune prin satelit,
pregătire de programe de televiziune, producție
de programe animate pentru televiziune
și televiziunea prin cablu, producție de
programe educative de televiziune, programe
de televiziune prin cablu (programare), servicii
de educație furnizate prin televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment cu scop educativ, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de

bandă largă, fără fir și online, producție de
programe tv, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, organizare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de prezentări cu
scopuri educative, prezentări de filme în scopuri
educative, planificare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, servicii de prezentări audiovizuale cu
scopuri educative.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
producțiile de televiziune (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru filme, televiziune
și conținut video (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru drepturile de autor pentru
difuzarea de programe de televiziune.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

TASTE LEARNERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
13.01.17

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

(210) M 2021 07824 (111)182971
(151) 29/10/2021
(732) BOGDANA DOBRE, 

STR. DR. FREDERIC 
JOLIOT-CURIE NR.18, ET.2, AP.7, 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
144 U), negru (Pantone 532 U)
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16. Materiale educative tipărite, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ, publicații imprimate,
ghiduri tipărite pentru activitatea de predare,
articole de papetărie și accesorii educative.
41. Divertisment, educație, instruire, organizare
de cursuri, organizarea și conducerea de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), realizare,
coordonare și organizare de seminarii, realizare,
coordonare și organizare de activități culturale,
concursuri, spectacole pe scenă, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
fotografie, servicii de divertisment, și anume,
spectacole live și televizate, servicii de producție
de filme, înregistrări audiovizuale și programe de
televiziune.
43. Închiriere de spații de gătit, închirierea sălilor
de şedinţe, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de mobilier pentru conferințe, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru şedinţe, servicii prestate de bucătari
personali, decorare de alimente, decorare de
torturi, închirierea aparatelor de gătit, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2021 07825 (111)183088
(151) 29/10/2021
(732) DRYMOS GO TRAVEL SRL,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

DRIMOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.03.01; 26.04.02

clase:
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de parcare și depozitare de vehicule, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
organizarea transportului, servicii de parcare și
depozitare vehicule, ancorare, distribuție prin
conducte și cabluri, transport, agenți pentru
organizarea de călătorii, agenții de rezervare a
călătoriilor, brokeraj de marfă, consiliere privind
serviciile de expediere a mărfii, consultanță
pentru planificarea de itinerarii, consultanță
profesională privind transportul, consultanță în
domeniul călătoriilor de afaceri, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul călătoriilor, oferită de call center-uri și
de hotline-uri, consultanță în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call center-uri și de
hotline-uri, consultanță în legătură cu călătoriile,
curtaj de transport, furnizare computerizată
de informații de călătorie, furnizare de date
referitoare la transportul de pasageri, furnizare

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU 
NR.1, BLOC A, SCARA A, ETAJ 1, 
AP.1, JUDEȚ SĂLAJ, ZALĂU, 
SĂLAJ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de informații cu privire la călătorii și transport,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
cu privire la orarele de zbor, furnizare de
informații cu privire la servicii de închiriere
de mașini, furnizare de informații de călătorie,
furnizare de informații de călătorie pentru
turiști, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, furnizare de
informații despre călătorii, în rețele globale
de calculatoare, furnizare de informații despre
servicii de descărcare a mărfurilor, furnizare
de informații despre servicii de închiriere
de biciclete, furnizare de informații despre
transport cu mașina, furnizare de informații
despre zboruri, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, furnizare
de informații despre livrarea de documente,
scrisori și pachete, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre servicii de mutare, furnizare
de informații despre servicii de șoferi, furnizare
de informații despre transport și călătorii,
furnizare de informații despre transport și
călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, furnizare de informații
despre închirierea de congelatoare, furnizare
de informații despre închirierea de frigidere,
furnizare de informații despre închirierea de
scaune cu rotile, furnizare de informații online
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii, furnizare de informații
pe internet despre călătorii turistice, furnizare
de informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind itinerariile pentru automobile, furnizare de
informații privind plecările și sosirile de curse
aeriene, furnizare de informații privind porturile,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
de informații privind tarifele de transport,
furnizare de informații privind transportul aerian,
furnizare de informații privind transportul de
mărfuri, furnizare de informații referitoare la
automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului, furnizare de informații referitoare la
coduri poștale, furnizare de informații referitoare
la condițiile rutiere, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, furnizare
de informații referitoare la transportul rutier,
furnizare de informații rutiere și de trafic,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri prin

aplicații mobile, furnizarea de informații despre
călătorii, furnizarea de informații privind aspecte
legate de călătorii, informații de călătorie,
informații privind călătoriile despre întârzieri
datorate condițiilor meteo, informații în domeniul
traficului, informații în domeniul transportului,
informații privind transportul, organizare de
călătorii și servicii de rezervare, organizare
și rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de călătorii, organizare și rezervare
de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare computerizată a distribuirii în materie
de transporturi, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
realizarea formalităților privind biletele de avion,
de croazieră și de tren, rezervare de bilete
de avion, rezervare de bilete de călătorie,
rezervare de bilete de tren, rezervare de bilete
de vapor, rezervare de cușete pentru călătorii,
rezervare de călătorii și tururi de vacanță,
rezervare de locuri (pentru călătorii), rezervare
de locuri pentru transport aerian, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru călătorii cu autocarul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu avionul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu trenul, rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare de transport prin rețele globale
de calculatoare, rezervare și organizare a
accesului în lounge-uri (aeroport), rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
rezervări de bilete pentru călătorii, rezervări
de bilete pentru călătorii cu trenul, rezervări
de bilete pentru transport aerian, rezervări
de locuri pentru diverse forme de transport,
rezervări prin agenții de tururi de oraș,
servicii ale agențiilor pentru organizarea de
croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor, servicii computerizate de
informații privind transportul, servicii consultative
privind urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi), servicii de agenție
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de transport pentru organizarea transportului
de bunuri, servicii de agenție de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de agentie pentru organizarea transportului de
marfuri, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii
de consiliere privind demenajările, servicii de
consiliere privind distribuirea de produse, servicii
de consiliere privind repartizarea computerizată
în materie de transport, servicii de consiliere
privind transportul, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier, servicii
de consultanță în domeniul transportului, servicii
de consultanță și informații pentru călătorii,
servicii de emitere de bilete pentru călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare
la călătorii, servicii de informare computerizată
privind transporturile, servicii de informare cu
privire la congestionarea traficului, servicii de
informare cu privire la trafic, servicii de informare
referitoare la metode de transport, servicii de
informare referitoare la orarele de transport,
servicii de informare referitoare la transportul de
bunuri, servicii de informare referitoare la viteza
traficului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de informații privind călătoriile, servicii de
informații privind localizarea mărfurilor, servicii
de informații privind mutarea încărcăturii, servicii
de informații privind starea drumurilor, servicii
de informații privind traficul, servicii de informații
referitoare la transportul securizat, servicii de
informații turistice, servicii de planificare de
călătorii, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii,
servicii de rezervare de croaziere, servicii de
rezervare de locuri pentru călători, servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de agenții
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru transport pe cale aeriană, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervare
pentru transport, servicii de rezervare pentru

transport aerian, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale terestră, servicii de rezervare
pentru transportul cu autobuzul, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de rezervări de circuite turistice, servicii
de rezervări oferite de agenții pentru tururi
pentru vizitarea obiectivelor turistice, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii maritime, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii
pentru furnizarea de informații privind itinerariile
de călătorie, servicii pentru furnizarea de
informații referitoare la autotransport, servicii
pentru furnizarea de informații referitoare la
transportul feroviar, servicii pentru rezervarea de
locuri pentru călătorii, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
serviciile de agenție pentru organizarea de
circuite turistice, rezervări pentru transport.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de bufet salate, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
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servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii oferite de snack-
baruri, creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei (mâncare și băutură), furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, cazare temporară furnizată de
centre de recuperare, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, furnizare de instalații
pentru parcarea rulotelor, furnizare de instalații
pentru parcuri de rulote, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere

de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, intermediere de spații de
cazare pentru membrii, organizare și furnizare
de cazare temporară, servicii ale agențiilor
de cazare, servicii de adăpost de animale,
servicii de adăpost de urgență (locuri de cazare
temporară), servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de caritate,
și anume cazarea temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de pavilioane, închiriere
de vestiare portabile, închiriere temporară
de camere, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de creșă asigurate în zone
de cumpărături, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
recepție pentru cazare temporară (înmânare de
chei), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), servicii de închiriere de camere,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, consultații privind rețetele de gătit,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații din domeniul culinar printr-
un site web, furnizare de informații referitoare
la baruri, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizarea de recenzii
despre restaurante, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la
tehnici de coacere, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de critică
gastronomică (furnizare de informații cu privire la
mâncare și băutură), servicii de informare privind
restaurantele, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de rezervare a
meselor, servicii de rezervări la restaurant,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
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de restaurante, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07831 (111)183124
(151) 29/10/2021
(732) MAN GROUP SRL, STR.

(540)
CovriShaorma

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri din
carne, tartinabile, paste de carne, produse din
carne preparate, salam, pui, șuncă, umplutură
de carne pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne
pentru cârnați, intestine din care se prepară

membrane pentru cârnați, mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale, membrane pentru cârnați
(sintetice), carne tocată, mezeluri, mezeluri
vegetariene, brânză topită., frigărui shish kebab,
mâncăruri preparate care constau în principal din
kebab.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetarie
inghetate) şi șerbeturi, sare, mirodenii, arome
şi condimente, cereale procesate, amidon şi
produse din acestea, preparate pentru copt şi
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, pufuleţi cu
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, boabe de porumb
prăjite, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, clătite sărate, clătite, chipsuri din
cereale, covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi
(din cereale pentru consum uman), gustări care
constau în principal din pâine, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,
cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din
carne destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup
(sos), muștar, maioneză, sosuri, agenţi de
legare pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată,
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aluaturi şi amestecuri din acestea, preparate
alimentare pe bază de cereale, paste uscate
şi proaspete, noodles şi paste umplute, glazuri
şi umpluturi dulci, miere, sandviș din brânză
topită, plăcintă cu carne., covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), pateuri
(produse de patiserie), deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie daneze
din foitaj, preparate aromatice, altele decât cele
esenţiale pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii
de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, servicii de pizzerii, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, servicii de bufet,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de gătit, servicii de ceainărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de catering, furnizare de alimente
şi băuturi în gogoșării, închiriere aparate de
gătit, închiriere de mobilă, închiriere de maşini
industriale de gătit, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de echipament de catering,
închiriere de mobilier, lenjerii de pat şi seturi
de masă, închiriere de plite de încălzit electrice,
de uz casnic, servicii furnizate de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi de vacanță,
furnizarea de alimente si băuturi in covrigării.

───────

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

XS

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.10;
26.01.21

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 07833 (111)183130
(151) 29/10/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 

STR. TORANOMON 4-CHOME 
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA
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(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANTICIPATIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste (publicații periodice), almanahuri,
cărți de ficțiune, colecții de cărți de ficțiune,
ziare, carti, publicații periodice, publicații
periodice tipărite, publicații de reclame, publicații
imprimate, publicații educative, publicații
promoționale, anuare (publicații tipărite).
41. Educație, servicii educaționale pentru copii,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
servicii educative pentru adulți, instruire, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, servicii de instruire, servicii de
educație, instruire și divertisment, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de informații despre învățământ
online, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de seminare online
de formare, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet,
divertisment interactiv, divertisment, divertisment
on-line, organizarea de concursuri educative,
realizarea de concursuri pe internet, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizare de
conferințe cu scopuri educative, organizare de
reuniuni și conferințe, organizarea de conferințe

educaționale anuale, realizare, coordonare
și organizare de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară (instruiri), 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,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicare
online de ziare si reviste electronice, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, publicare de documente
în materie de pregătire profesională, știință,
dreptul public și probleme sociale, servicii
de biblioteci de cercetare dotate cu lucrări
de referință și arhive documentare, furnizarea
unei reviste online, ce contine informatii in
domenii stiintifice, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicarea de fotografii,
publicarea de calendare.

───────

(540)

Vismont
(511) 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

(210) M 2021 07834 (111)183056
(151) 29/10/2021
(732) ALEXANDRU MIRONOV, 

CAL. VICTORIEI NR. 155, BL. D1, 
SC. 2,AP. 55, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
ADRIAN-NICOLAE BANUTA, 
STR.LT. GHEORGHE SAIDAC 
NR. 5B,BL. 36, SC. 2, AP. 20, 
SECTOR 6 ,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 07857 (111)182987
(151) 01/11/2021
(732) RODICA DUMITRESCU, 

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

SOS. IANCULUI, NR. 53,
BL. 102B, SC.C, ET. 4, AP. 102, 
SECTOR 2,BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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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
capulu, 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.

───────

(540)

POTAISSA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(540)

PICOLINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.04.09; 26.11.13

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), servicii de licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile, servicii de contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, 
JUD. IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

STR. NICOLAE IORGA NR. 31, 
JUDEŢCLUJ, TURDA, CLUJ, 
ROMANIA

(210) M 2021 07859 (111)183138
(151) 01/11/2021
(732) ADRIAN LIVIU POPESCU, 

(210) M 2021 07869 (111)183086
(151) 03/11/2021
(732) GOLAND IMOBIL SRL,

BIROUL NR. 1,ÎN INCINTA 
CASEI DE CULTURĂ
A SINDICATELOR IAŞI, JUD. IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

B-DUL SOCOLA, NR. 134, 
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specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea

unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
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domeniul imobiliar, servicii de vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii 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 plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare (afaceri imobiliare), servicii bancare
online, organizarea colectelor monetare, servicii
de brokeri de amanet, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri
de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management

imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
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lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(540)

Rehaul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(540)

MB Maia Bijou
BIJUTERII ALESE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.04.01; 26.04.11; 26.04.18;
27.05.24

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

14. Brățări de aur, aur, cercei de aur, bijuterii
din aur, inele din aur, lănțișoare de aur, pietre
prețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii cu
pietre prețioase, diamante, bijuterii cu diamante,
pandantive, bijuterii-pandantive, bijuterii, metale
prețioase, ceasuri, ceasuri din aur.

───────

(210) M 2021 07873 (111)183048
(151) 01/11/2021
(732) CĂTĂLIN CIOFALCĂ, 

BLD. GHICA TEI NR. 89, 
BL. T33, SC. 1, AP.12, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2021 07875 (111)183010
(151) 01/11/2021
(732) ROMERO S.R.L., 

B-DUL TRAIAN VUIA NR. 8, 
BL. L3, AP. 23,
JUD. GALAŢI, GALAȚI,ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1,BIROU 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5,BUCUREŞTI, 050726, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#270d0e), alb (HEX #ffffff), roz (HEX
#c4a3a1)

clase:
20. Mobilă și mobilier, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic.
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(540)

TIVOLI caffe arabica

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24

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

11. Aparate de cafea, mașini de cafea.
30. Cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.

───────

(210) M 2021 07882 (111)182986
(151) 02/11/2021
(732) OVIDIU-CIPRIAN GROSOAIA,

(540)

Stâna Dorului WE LOVE BIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.02; 03.04.11; 02.03.21; 06.01.02

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

29. Produse lactate, smântână (produse
lactate), produse lactate tartinabile, produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate,
produse tartinabile lactate cu conținut redus
de grăsimi, brânză prelucrată, brânză cheddar,
brânză tartinabilă, brânză alba, brânză scursă,
creme de brânză, brânză cu ierburi, amestecuri
de brânză, brânză albă moale, brânză de oaie,
brânză proaspătă de vaci, brânză din lapte de
capră, brânză cu conținut scăzut de grăsimi, caș,
cașcaval, telemea, urda, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate.

───────

(210) M 2021 07881 (111)183151
(151) 02/11/2021
(732) SC NOVA PROMPT SRL, 

STR. BALOMIR NR. 27B, 
SECTOR 5,BUCUREŞTI, 
050335, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Process black), auriu (Pantone coated
P16-11 C), alb (P 1-1 C white)

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

STR. ZORILOR, NR. 19, 
SATRÎȘCA, JUD. SUCEAVA,
COMUNA RÎŞCA, SUCEAVA,
ROMANIA
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(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BOHEM BLUE

bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

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

(540)

BOHEM RED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.11; 25.07.20; 05.03.13;
27.05.13

(591) Culori revendicate:rosu inchis, bej,
crem

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru închis, rosu,

71, BEOTKKOT-GIL, 
DAEDEOK-GU,DAEJEON, 
REPUBLICA COREEA

(210) M 2021 07888 (111)182967
(151) 02/11/2021
(732) KT & G CORPORATION, 

71, BEOTKKOT-GIL, 
DAEDEOK-GU,DAEJEON, 
DAEJEON, REPUBLICACOREEA

(210) M 2021 07891 (111)182964
(151) 02/11/2021
(732) KT & G CORPORATION, 

clase:
34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.
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(540)

ESSE BLUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.03; 26.04.05

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

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

(540)

ESSE Golden Leaf

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.05; 05.01.16

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

71, BEOTKKOT-GIL, 
DAEDEOK-GU,DAEJEON, 
REPUBLICA COREEA

(210) M 2021 07896 (111)182965
(151) 02/11/2021
(732) KT & G CORPORATION, 

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

71, BEOTKKOT-GIL, 
DAEDEOK-GU,DAEJEON, 
REPUBLICA COREEA

(210) M 2021 07897 (111)182968
(151) 02/11/2021
(732) KT & G CORPORATION, 

(591) Culori revendicate: argintiu, albastru,
verde, negru, galben

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, argintiu, alb, negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

586

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

(540)

ESSE GOLDEN LEAF WHITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.01.14; 05.01.16; 26.04.05

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(540)

FARMACIA Medifarm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.11.04; 19.11.11; 26.11.12; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04

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

3. Apă de gură nemedicinală, apă de lavandă,
apă florală, de parfum şi de toaletă, săpunuri
naturale, paște de dinţi, creme de față și de corp
de uz cosmetic, balsamuri de buze, parfumerie,
șampoane, odorizante, produse cosmetice,
loțiuni și produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice naturale și organice, produse de
protecție solară, pietre de alaun cosmetice,
bețișoare parfumate, măști cosmetice, produse
de curățare, săruri de baie, aromatizanţi
(uleiuri esenţiale), preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, produse cosmetice
pentru spălarea mâinilor și corpului.
5. Preparate farmaceutice, remedii naturale
și farmaceutice, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, creme farmaceutice,
produse farmaceutice si preparate medicale,
dezinfectante, unguente de uz farmaceutic,
loţiuni de uz farmaceutic, balsamuri de uz
medical, preparate medicinale pentru creşterea
părului, creme pentru mâini de uz medical

71, BEOTKKOT-GIL, 
DAEDEOK-GU,DAEJEON, 
REPUBLICA COREEA

(210) M 2021 07898 (111)182966
(151) 02/11/2021
(732) KT & G CORPORATION, 

STR. LIBERTATII, BLOC 14, 
AP.3,JUD. MUREŞ, REGHIN, 
MUREȘ,ROMANIA

(210) M 2021 07902 (111)183036
(151) 02/11/2021
(732) MEDIFARM SRL, 

(591) Culori revendicate: argintiu, albastru,
verde, galben

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

(591) Culori  revendicate:  verde inchis,  verde
deschis, roşu, galben, albastru
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sau cosmetic, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate pentru arsuri solare de uz farmaceutic,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
vitamine și preparate cu vitamine, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, dezinfectante
folosite pentru igienă, produse dezinfectante de
uz menajer, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților, ceai
medicinal, extracte, decocturi, infuzii din plante
medicinale, siropuri de uz farmaceutic, unguente
medicinale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare, produse medicale, produse sanitare
pentru uz medical, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, instrumente optice, de
cântărit, aparate şi instrumente de măsurare,
de control, de prim ajutor (salvare), aparate si
instrumente medicale, aparate medicale pentru
ușurarea inhalării de preparate farmaceutice,
inhalatoare pentru uz medicinal, cupe pentru
dozarea medicamentelor, aparate de analiză
pentru uz medical, recipiente din plastic pentru
medicamente, distribuitoare din plastic de
pastile, masti si manusi sanitare, siropuri de
uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri de faina,
condimente, servicii de farmacie online care
vinde cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul de preparate farmaceutice și sanitare
și de suplimente medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultații în domeniul
farmaceutic, prepararea de rețete de către
farmaciști, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furnizare de
informaţii pacienţilor în legătură cu administrarea
medicamentelor, servicii de furnizare de
informaţii medicale, preparare de reţete în
farmacii.

───────

(210) M 2021 07909 (111)183117
(151) 03/11/2021
(732) SENARIA MANAGEMENT &

(540)

SENARIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea afacerilor,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou), consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, asistență
privind managementul afacerilor, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, consultanță referitoare
la managementul afacerilor, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,

ENGINEERING SRL, 
B-DUL BASARABIA 
NR. 124-126, LOT1, ET. 3, 
AP. 16, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#eb003b), negru

administrarea afacerilor financiare, servicii de
afaceri monetare.
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37. Servicii de construcții, servicii de consultanță
privind reparațiile la clădiri, servicii de consiliere
cu privire la reparațiile la clădiri, extracții miniere,
forare pentru petrol și gaze.
41. Educație, administrarea serviciilor
educaționale, ateliere de formare, cursuri de
formare (instruire), coordonare de evenimente
educative, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, educație și instruire,
formare în afaceri, servicii de formare
profesională, servicii educaționale de tip
coaching, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, coordonare de cursuri de instruire.
42. Servicii științifice, servicii tehnologice
științifice, servicii științifice și cercetare în acest
domeniu, servicii de proiectare, servicii de
proiectare tehnologică, servicii de proiectare
științifică, servicii de proiectare tehnică, servicii
de proiectare la comandă, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
proiectare de hardware de calculator, servicii
pentru proiectare de software de calculator,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
servicii de proiectare tehnică industrială,
servicii de proiectare în domeniul hardware-
ului de calculator, servicii de proiectare
privind componentele hardware și software de
calculator, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator în domeniul ingineriei, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare, servicii de
cercetare tehnică, servicii de cercetare științifică,
servicii de cercetare industrială, servicii de
analize industriale asistate de calculator, design
industrial, servicii de design industrial, servicii de
control de calitate și testare, servicii de testare,
autentificare și controlul calității, proiectare
de hardware, proiectare de hardware de
calculator, proiectare și dezvoltare de hardware
de calculator, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, dezvoltare de hardware si
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, dezvoltare
de software, proiectare și dezvoltare de software
de calculator, proiectare de software., servicii de
analiză și cercetare industrială.

───────

(210) M 2021 07911 (111)183005
(151) 03/11/2021
(732) LC PROPERTY MANAGEMENT

SRL, STR. RAMURI TEI NR.4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KEPLER hotel Bucharest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.01; 01.01.10; 26.01.03; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.12; 17.05.07

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(540)

Mobman
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2021 07916 (111)182984
(151) 03/11/2021
(732) MEBELISSIMO S.R.L., 

STR. DEPOZITELOR, NR. 2A, 
ET. 2, AP. 4, JUDET SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, 
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4 , 
SECTOR 4,BUCURESTI, ROMANIA
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20. Mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri.
35. Regruparea în avantajul terţilor a mobilă
și mobilier, rafturi de mobilă, mobilier
școlar, mobilier integrat, mese (mobilier),
mobilier combinat, dulapuri (mobilier), birouri
(mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit
în săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier
pentru şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier
pentru birouri (exceptand transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,

dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit
în săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier
pentru şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier
pentru birouri, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit în
săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier pentru
şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier pentru
birouri, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
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mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit
în săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier
pentru şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier
pentru birouri, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Harghita BERE BLONDĂ
VILÁGOS SÖR OCROTIM

TRADIŢIILE - ŐRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT

(531) Clasificare Viena: 07.05.05; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.11; 29.01.13

clase:
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

STR. TIPOGRAFILOR, NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

(210) M 2021 07918 (111)182976
(151) 03/11/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., 

(591) Culori revendicate: rosu, albastru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Hațegana CALITATE
TRADIȚIONALĂ MÂNDRIA

ȚĂRII HAȚEGULUI

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.04.04; 06.01.02; 05.03.11

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

32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

(210) M 2021 07927 (111)183144
(151) 04/11/2021
(732) ALINSO NV, NEDERZWIJNAARDE

(540)

PWP ALINSO GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.06; 29.01.13

clase:
36. Servicii imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenții imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în materie de achiziții și interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj imobiliar,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind

STR. TIPOGRAFILOR, NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

(210) M 2021 07920 (111)182977
(151) 03/11/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., 

2, ZWIJNAARDE, 9052, BELGIA
(740) CABINET ANI FUCIU SRL, 

STR. GAROAFELOR, BL. P53, 
SC. A, AP.1, JUD. ILFOV, 
SNAGOV, ILFOV,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: rosu, auriu, verde,
maro
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piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
locuințe permanente, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri de apartamente,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de achiziții
de terenuri (în numele terților), închiriere
de centre de afaceri, închiriere de săli de
expoziție, închirieri de locuințe (apartamente),
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare
cu amănuntul, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
în materie imobiliară pentru corporații, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
investiții imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultații pentru
construcții, construcţii de infrastructură, servicii
de construcții civile, construcții de clădiri

rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de management în construcții, realizarea de
construcţii cu caracter industrial, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
reparații și întreținere de clădiri, construcție de
proprietăți rezidențiale.
39. Transport, transport de mărfuri, logistică de
transport.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), dezvoltare de proiecte
de construcții, amenajări interioare pentru
clădiri, servicii de design arhitectural,
servicii de arhitectură, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, construcții civile,
planificare pentru construcții de proprietăți,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
proiectarea (designul) spațiului interior.

───────

(210) M 2021 07932 (111)183019
(151) 04/11/2021
(732) CRISTIAN-ŞTEFAN POPESCU,

STR. GRĂDINILOR NR. 70,
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WAVE PANORAMIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare, închiriere de
apartamente, servicii de achiziții imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, organizare și furnizare de
cazare temporară.

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI 
NR.144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, 
AP. 46,JUD. CONSTANŢA, 
CONSTANŢA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

───────
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(210) M 2021 07946 (111)183139
(151) 04/11/2021
(732) AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.,

(540)

Agritehnica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#B5FC00, #12410B)

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

7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini / rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci

(componente ale maşinilor) / plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire),
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut, mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuţe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, maşini
pentru unt, calandru / mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), maşini de ţigarete pentru scopuri

COMUNA VALEA SEACĂ,
JUDETUL BACAU, 
COMUNAVALEA SEACĂ, BACĂU, 
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, 
JUDETUL IASI, 700730, IAȘI, 
ROMANIA
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industriale, site de cenuşă (maşini), clapete de
reţinere (componente ale maşinilor), maşini şi
aparate pentru curăţare, electrice, dispozitive
de curăţare cu abur, foarfeci de tăiat (maşini),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini pentru tăierea cărbunelui,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oţel, transportoare (maşini), maşini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale maşinilor), apărătoare
(componente ale maşinilor), capace de
protecţie (componente ale maşinilor), macarale
(dispozitive de ridicare şi avansare), arbori
cotiţi, cartere pentru maşini, motoare, manivele
(componente ale maşinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (maşini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acţionate electric, freze
(maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat, maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru

vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor, aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru braţe
pentru uz naval, răzătoare pentru legume,
inele pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor),
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pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat, maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu reacţie,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanşe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), manşe de comandă
ca şi componente ale maşinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor
din piele, lifturi, altele decât teleschiurile,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
rampe de încărcare, fusuri pentru războiul de
ţesut, războaie de ţesut, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori
(maşini), mori pentru uz casnic, altele decât
cele acţionate manual, pietre de moară, sfredele
pentru minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (maşini), maşini de amestecat,

maşini de scobit, maşini de decojit, cultivatoare
motorizate, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare,
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire), unități
plutitoare de producție, stocare și exploatare
(fpso), maşini de fabricat hârtie, maşini de lustruit
parchetul cu ceară, electrice, maşini pentru
fabricarea pastelor făinoase, electrice, pedale
de acţionare pentru maşinile de cusut, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini), atomizoare (maşini),
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru maşini de greblat,
maşini de greblat, maiuri (maşini), bătătoare
(maşini), secerători, maşini de secerat şi legat,
maşini de secerat şi treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale maşinilor), regulatoare (componente ale
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maşinilor), maşini de clătit, maşini de nituit,
maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru realizarea drumurilor, maşini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile miniere, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la plugurile de zăpadă, maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri, maşini de cusut, cuplaje de arbori
(maşini), maşini de ascuţit, prese de balotat,
maşini de tuns pentru animale, maşini de
tuns părul pentru animale, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor), pistoane
amortizor (componente ale maşinilor), pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat, sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), suporturi pentru
maşini, demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), condensatoare de
abur (componente ale maşinilor), separatoare
de abur/ulei, motoare cu abur, separatoare de

abur, cazane cu abur, cilindrii compactori, cilindrii
compactori pentru pământ, plăci stereotip,
maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor), robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice, deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie, alţii decât cei
pentru vehiculele terestre, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, transmisii pentru maşini, transportoare
pneumatice, maşini de debavurat, aparate
de prelucrare, aparate de prelucrare prin
aşchiere, maşini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice, tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine, altele
decât cele pentru vehiculele terestre,
turbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), maşini de cules litere (tipărire),
maşini de cules litere (fotoculegere), maşini de
turnat litere, prese tipografice, maşini tipografice,
articulaţii universale (articulaţii cardanice),
pompe de vid (maşini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor şi
dezinfectanţilor, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale maşinilor), spiralizatoare de
legume, electrice, automate pentru vânzarea de
produse, pompe de distribuție a hidrogenului
pentru stațiile de benzină, maşini industriale
de imprimare cu jet de cerneală, mopuri
cu aburi, costume robotice exoscheletice,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
macarale mobile, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, aparate de vulcanizare, aparate de
spălat, maşini de spălat (rufe), instalaţii de
spălat pentru vehicule, instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, unităţi de eliminare a deşeurilor,
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unităţi de eliminare a gunoiului, maşini de
compactare a deşeurilor, maşini de compactare
a gunoiului, recuperatoare pneumatice pentru
decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca
şi componente ale maşinilor), separatoare de
apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe, maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice, echipament
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini de construcție, motoare, grupuri
motopropulsoare și piese de mașini, precum
și comenzi pentru operarea mașinilor și a
motoarelor, roți și șenile pentru mașini, combine,
combine pentru cereale (mașini), capete pentru
recoltare, mașini pentru recoltarea ceaiului,
mașini pentru tăierea tulpinilor rămase în
pământ după recoltare, semănători remorcate
de tractoare, semănători pentru mașini agricole,
semănători de precizie bob cu bob, mașini
alimentate prin cădere pentru montare pe
semănători.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, vehicule cu senile, airbag-uri (dispozitive
de siguranţă pentru automobile), aeronave,
dirijabile / baloane dirijabile, ambulanţe, avioane
amfibii, dispozitive anti-reflexie pentru vehicule /
dispozitive contra orbirii pentru vehicule,
lanţuri antiderapante, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule,
vehicule blindate, scrumiere pentru automobile,
capote de automobile, lanţuri de automobile,
şasiuri de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, vehicule subacvatice
autonome pentru cercetările pe fundul mării,
fusuri de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, barje,
coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri pentru

autobuzele articulate, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă,
roţi de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de
bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci pentru
bicicletă, camioane dotate cu funcție de macara,
drone de livrare, elicoptere de mici dimensiuni,
comandate de la distanță, pentru obținere
de imagini, giroplan, elicoptere, scutere cu
autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări de
protecţie pentru automobile, aparate şi instalaţii
de transport pe cablu, chesoane (vehicule),
drone aparate de filmat / drone aparate de
fotografiat, maşini de camping / case mobile,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de transport
(vehicule), vagonete de transportat oala de
turnare / cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
tacheţi (nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, betoniere, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare pentru
aeronave, lagăre de motor pentru vehiculele
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terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
tranchete (din cauciuc) pentru nave, feriboturi,
bandaje pentru roţile de cale ferată, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
elevatoare cu furcă, roţi de cuplaj pentru
vehiculele terestre, funiculare, coşuri de fum
pentru nave, coşuri de fum pentru locomotive,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, angrenaje pentru biciclete, maşinuţe
de golf (vehicule), cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale
ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,
vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
vehicule pentru cercetări subacvatice acţionate
de la distanţă, truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme
de marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roţi de vehicule,
maşini robotizate, carucioare tip cuşcă cu role,
material rulant pentru căile ferate funiculare,
material rulant pentru căile ferate, furcheţi /
dame (de ramă), camioane pentru transportul
gunoiului, cârme, huse pentru şeile bicletelor,

huse pentru şeile motocicletelor, genţi de şa
adaptate pentru biciclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de siguranţă
pentru copii, pentru vehicule, elice pentru
ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare) pentru
nave, vâsle / rame, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, coci de nave, nave, amortizoare
de şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, ataşe, oglinzi
laterale pentru vehicule, semnalizatoare pentru
vehicule, suporturi de schiuri pentru maşini,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete de
dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor, anvelope
solide pentru roţile vehiculului, vehicule spaţiale,
huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / haioane acţionate
electric componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
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pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, vehicule electrice, vehicule de
deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe
calea ferată, vehicule acvatice, roabe, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule amfibii,
vehicule pentru toate tipurile de teren, vehicule
terestre și mijloace de transport, părți și accesorii
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile pentru
vehicule.
35.  procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, întocmirea extraselor de cont,

prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), testare psihologică în vederea selectării
de personal, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzarilor pentru terţi,
servicii de secretariat, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonaţii indisponibili, producerea de programe
de teleshopping, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), dactilografiere, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
închirierea de buldozere, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, închirierea maşinilor
de curăţare, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), servicii de electricieni, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, servicii
de fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, ascuţirea cuţitelor, montarea cablurilor,
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instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
zidărie, întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, întreţinerea şi construcţia conductelor,
repararea pompelor, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, protecţie anticorozivă, sablare,
echilibrarea anvelopelor, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), construcţia
şi repararea depozitelor, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, extracție de
resurse naturale, instalare, curățare, reparare și
întreținere.
39. Închirierea de aeronave, închirierea de
motoare de aeronave, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, cărăuşie, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
închirierea clopotelor de scufundare, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcţii
de deplasare în scopuri de călătorie, închirierea
de vitrine de vin electrice, distribuirea de
energie electrică, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, informaţii despre depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
transportul cu taxiul, remorcare, închirierea

de tractoare, furnizarea de informaţii despre
trafic, transportul cu tramvaiul, transportul prin
conducte, transport, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări de
transport, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
împachetarea bunurilor.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, calibrare (măsurare), servicii de
cartografie, analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, însămânţarea
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, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, digitalizarea
documentelor (scanare), duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
audit energetic, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, expertize topografice,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
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(210) M 2021 07948 (111)182892
(151) 04/11/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 05.05.20;
05.05.21; 26.04.03; 26.04.09

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

datelor în afara locaţiei, 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, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul sudurii, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
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, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
planificare urbană, efectuarea inspecţiei tehnice
auto pentru vehicule, analiza apei, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei pamântului, recoltarea de probe
de sol pentru analiză.

de echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

44. Dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe
şi pe cale aeriană, creşterea animalelor,
îngrijirea animalelor, servicii de acvacultură,
închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultură, consultanţă in domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, închiriere de animale pentru
scopuri de grădinărit, închiriere de stupi
de albine, grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, servicii de
control al dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii
de pepinieră, servicii de reîmpădurire, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, distrugerea buruienilor, închiriere

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

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

───────

───────
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(210) M 2021 07949 (111)182891
(151) 04/11/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 07950 (111)182893
(151) 04/11/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 01.15.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

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

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
GREATER LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, 
MAREABRITANIE
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(540)

1001 VILLAGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.03.01; 05.01.16; 26.11.03; 27.07.01

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri.
35. Servicii de publicitate și marketing online,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de marketing comercial, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale.
41. Servicii de divertisment servicii de parcuri
de amuzament, servicii culturale, educaționale
sau de amuzament furnizate de parcuri de
divertisment, activitati sportive, organizarea
activitatilor sportive, furnizare de instalatii
sportive, inchirierea de echipament si instalatii
sportive, organizare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de restaurant,
servicii de case de vacanta.

───────

(210) M 2021 07960 (111)182875
(151) 05/11/2021
(732) DRAFT CONSTRUCT SRL,

(540)

DRAFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 07.03.11; 26.11.13

clase:
37. Lucrări de construcții de inginerie civilă
(servicii de construcții), lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), lucrări de reparații în
construcții, lucrări de construcții subterane
legate de instalații sanitare, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de etanșeizare (construcții), lucrări de construcții
subterane legate de canale de scurgere, lucrări
de construcții subterane legate de țevile de
alimentare cu apă.

───────

(210) M 2021 07956 (111)183055
(151) 04/11/2021
(732) VINO RESORT SRL, 

STR.  SOARELUI  NR.8,  
JUDEȚ ILFOV, CORBEANCA,  
ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENTEI NR.3, 
BL.17, SC.1,ET.3, AP.7, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,041256, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI
NR.144, BL.ST2, SC.B, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

STR.CONSTANTIN BOBESCU
NR.2C, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

A.A.R.D.-C.A.R.
UNIREA TECUCI U

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.01; 26.11.08; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

36. Servicii oferite de organizații cooperative
de credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii caritabile, servicii personale și sociale.

───────

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

eAgro POARTA
CATRE SUCCES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11; 26.01.02; 26.11.03

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

9. Aplicații software, software, aplicaţii
software descărcabile, software de calculator
descărcabil, programe de calculatoare (software
descărcabil), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, grafică
digitală (software descărcabil), software pentru
aplicații web și servere, software pentru server
web, aplicații software descărcabile pentru web,
modele de design grafic descărcabile, șabloane
descărcabile pentru crearea de prezentări
audiovizuale, software pentru telefoane mobile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile,
software de aplicații de calculator, software
de dezvoltare a unui site web, seturi
pentru dezvoltare de software (SDK), software
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
dezvoltare de produse, software informatic

(210) M 2021 07968 (111)183039
(151) 05/11/2021
(732) CĂTĂLIN DODU, 

STR. G-RAL IONDRAGALINA 
NR. 2A, JUD. GALAŢI,TECUCI, 
GALAȚI, ROMANIA

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

(591) Culori  revendicate:  albastru închis,
albastru deschis, roşu, alb, negru

(210) M 2021 07970 (111)183090
(151) 05/11/2021
(732) ESSENA AGRO SRL, 

STR. ZBOINA NEAGRĂ NR. 7, 
BL. 116, SC. 1, ET. 3, AP. 19, 
SECTOR 6,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate:  albastru, verde,
portocaliu, portocaliu, negru, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

605

destinat utilizării în crearea și elaborarea de
site-uri web, software de calculator folosit ca
interfață de programare a aplicațiilor (API),
software descărcabil pentru UPI (interfață
universală periferică), software de interfață
grafică pentru utilizator, software de calculator
pentru codificare, servere pentru găzduirea site-
urilor web, software de reprezentare tabelară.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
promovarea vânzărilor pentru terți, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
publicitate în sectorul transport și livrare, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale referitoare la
industria agricolă, servicii de comandă (pentru
terți), intermediere de contracte (pentru terți),
compilare de date pentru terți, colectarea de
date (pentru terți), publicitate pentru terți pe
internet, supravegherea afacerii (în numele
terților), difuzarea publicității pe internet pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, realizare de anunțuri publicitare pentru
terți, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), servicii de comandă în contul
terților, promovare de produse și servicii
pentru terți, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, oferte pentru
licitații online în numele terților, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor terți.

42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, actualizarea software-ului, instalarea
de software, proiectare de software, inginerie de
software, proiectare personalizată de software,
design și dezvoltare de software, configurare de
software de calculator, închirierea de software,
software ca serviciu (SaaS), închirieri de
hardware și software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software
și hardware pentru calculatoare, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și de
dispozitive periferice pentru computere, servicii
de consultanță pentru software, servicii tehnice
de descărcare de software, consultanță privind
întreținerea de software de calculator, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță
și de informații despre proiectare de software
de calculator, servicii de grafică digitala, servicii
de proiectare grafică, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
proiectare şi dezvoltare de software pentru baze
de date electronice, dezvoltare şi testare de
metode de calcul, de algoritmi şi de software,
proiectare de calculatoare şi de software
de calculatoare pentru analizele şi rapoartele
comerciale, servicii de dezvoltare de pagini web,
proiectare de site-uri web, consultanţă privind
crearea şi proiectarea de site-uri web, servicii
de consiliere şi de dezvoltare de software de
calculator, proiectare de baze de date, proiectare
şi dezvoltare de baze de date, consultanţă
privind proiectarea şi dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, consultanţă
privind proiectarea şi dezvoltarea de software de
calculator, consultanţă în materie de proiectare şi
dezvoltare de software, consultanţă în legătură
cu proiectarea de pagini principale şi de pagini
de internet, consultanţă în legătură cu crearea
de pagini principale şi de pagini de internet,
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini web, creare de animaţii pentru alte
persoane, design de broşuri, design de cărţi
de vizită, design artistic comercial, servicii
de design comercial, proiectare asistată de
calculator pentru grafică video, servicii de design
grafic pentru calculator, design şi dezvoltare de
software, design de imagini grafice şi semne
distinctive pentru identitatea corporativă, scriere
la comandă de programe, de software și de
coduri de calculator pentru crearea de pagini
web pe internet, proiectare, desen și scriere la
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comandă de software de calculator, proiectare,
creare și programare de pagini web, programare
de pagini web personalizate, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, design de modele,
design grafic asistat de calculator, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare de software pentru terți, actualizarea
paginilor web pentru terți, dezvoltare de software
pentru terți.

───────

(540)

Tătuca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

clase:
29. Ouă și produse din ouă, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate, gustări
sărate, pastă de ardei conservată, albumină

pentru uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman,
anşoa, nu viu, măduvă de animale alimentară,
piure de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată, pastă de pătlăgele
vinete / pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la

(210) M 2021 07973 (111)183143
(151) 05/11/2021
(732) MĂMUCA BUCOVINA SRL, 

BD. ALEXANDRU CEL BUN 
NR. 19, BL.B3, SC. B, ET. 6, 
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(740) PROTECTMARK SRL, 
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(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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30. Alimente semipreparate și snack-uri, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată și
deserturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile

conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
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uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrari de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări

esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinade, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
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privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri

comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi 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, promovarea
vânzarilor pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrari de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

610

servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(540)

BEAR KING TASTE
THE ATTITUDE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24;
24.09.02

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
cârnați, hamburgeri, hamburgeri de vită, chiftele
de hamburger negătite, hamburgeri din carne
de pui, produse din carne sub formă de
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de carne, cârnați în aluat, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați afumați, cârnați vegetali,
cartofi pai, cartofi, preparați, cartofi pai congelați,
cartofi feliați congelați, salate de cartofi, cartofi,
conservați, chiftele de cartofi, chipsuri (cartofi
prăjiți), bulete din cartofi rași, gnocchi pe bază
de cartofi, aperitive pe bază de cartofi, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, cartofi
prăjiți în formă de gofre, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, gustări pe bază de cartofi,
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salate pe bază de cartofi, chipsuri de cartofi
dulci mov, caltaboși (cârnați), cârnați polonezi
kielbasa, cârnați uscați la aer, cârnați din
carne de pui, sosuri de brânză, sosuri pentru
gustări, mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), ceapă preparată, ceapă
murată, carne preparată, carne și produse din
carne, carne, carne procesată, paste de carne,
produse din carne preparate, carne de vită
preparată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), umplutură de carne
pentru plăcinte, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne de
vită gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de
porc gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), pateuri
cu cârnați, chifle, chifle moi (pâine), chifle
umplute, pâine și chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri
introduși în franzelă, sandvișuri care conțin
hamburgeri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
cu brânză, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu pește,
hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, sandviș din brânză
topită, sandvișuri care conțin pește, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din făină
de cartofi, gnocchi (găluște italiene din cartofi),
sosuri, ketchup (sos), sos picant, sos iute, sosuri
barbecue, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condimente), sos de chili, sosuri gata făcute,
sosuri pentru gustări, sosuri cu hrean, sosuri
de carne, sosuri pentru salate, sosuri pentru
pizza, sos pentru kebab, sos pentru paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
sosuri pentru spaghetti, sos de ardei iute, sos

de usturoi (alioli), sosuri de salată care conțin
smântână, sos pentru carne pregătită la grătar,
condimente alimentare pe bază de ketchup și
sos tip salsa, sendvișuri cu carne de curcan,
plăcinte cu carne de porc, sanvisuri continand
carne de pui, sandvișuri cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii de fast food la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de restaurant cu specific
bavarez, servicii de catering, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru săli, servicii oferite de spații
special amenajate pentru expoziții, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(540)

Wurstger

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
cârnați, hamburgeri, hamburgeri de vită, chiftele
de hamburger negătite, hamburgeri din carne
de pui, produse din carne sub formă de
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de carne, cârnați în aluat, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați afumați, cârnați vegetali,
cartofi pai, cartofi, preparați, cartofi pai congelați,
cartofi feliați congelați, salate de cartofi, cartofi,
conservați, chiftele de cartofi, chipsuri (cartofi
prăjiți), bulete din cartofi rași, gnocchi pe bază
de cartofi, aperitive pe bază de cartofi, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, cartofi
prăjiți în formă de gofre, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, gustări pe bază de cartofi,
salate pe bază de cartofi, chipsuri de cartofi
dulci mov, caltaboși (cârnați), cârnați polonezi
kielbasa, cârnați uscați la aer, cârnați din
carne de pui, sosuri de brânză, sosuri pentru
gustări, mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), ceapă preparată, ceapă
murată, carne preparată, carne și produse din
carne, carne, carne procesată, paste de carne,
produse din carne preparate, carne de vită
preparată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), umplutură de carne
pentru plăcinte, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne de
vită gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de
porc gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), pateuri
cu cârnați, chifle, chifle moi (pâine), chifle
umplute, pâine și chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri
introduși în franzelă, sandvișuri care conțin

hamburgeri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
cu brânză, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu pește,
hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, sandviș din brânză
topită, sandvișuri care conțin pește, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din făină
de cartofi, gnocchi (găluște italiene din cartofi),
sosuri, ketchup (sos), sos picant, sos iute, sosuri
barbecue, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condimente), sos de chili, sosuri gata făcute,
sosuri pentru gustări, sosuri cu hrean, sosuri
de carne, sosuri pentru salate, sosuri pentru
pizza, sos pentru kebab, sos pentru paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
sosuri pentru spaghetti, sos de ardei iute, sos
de usturoi (alioli), sosuri de salată care conțin
smântână, sos pentru carne pregătită la grătar,
condimente alimentare pe bază de ketchup și
sos tip salsa, sendvișuri cu carne de curcan,
plăcinte cu carne de porc, sanvisuri continand
carne de pui, sandvișuri cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii de fast food la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de restaurant cu specific
bavarez, servicii de catering, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă.

───────
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(540)

SALOFARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul, în unități
specializate, în legătură cu unguente și loțiuni
preparate de laboratoare farmaceutice, produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, preparate medicale, medicamente,
produse farmaceutice, preparate farmaceutice,
vitamine, minerale, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, alimente pentru
bebeluși și copii, produse alimentare și non
alimentare bio, produse alimentare și non
alimentare organice, produse alimentare și
non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
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aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încălțăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu
unguente și loțiuni preparate de laboratoare
farmaceutice, produse destinate protecției ori
îmbunătățirii sănătății oamenilor, preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, vitamine, minerale,
produse farmaceutice preparate cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, alimente
pentru bebeluși și copii, produse alimentare
și non alimentare bio, produse alimentare și
non alimentare organice, produse alimentare
și non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
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terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor.

───────

(540)

mattca

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 26.11.02; 26.11.12; 03.13.24

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

NR. 25, JUD. BACĂU, BACĂU, 
BACĂU,ROMANIA

(210) M 2021 07981 (111)182954
(151) 05/11/2021
(732) SALOFARM SRL, STR. 9 MAI 

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI NR. 43-45, 
PAVILIONULADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

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

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

mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermacosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încăltăminte destinată
personalului medical și din farmacii, articole
pentru acoperirea capului și feței destinate
personalului medical, dispozitive şi articole
pentru activitatea sexuală, servicii de comerț
online, prin intermediul unui website sau
prin intermediul unei aplicații mobile, în
legătură cu medicamente fără prescripție
medicală (otc-uri), vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanți, materiale
sanitare, mănuși medicale, măști medicale,
alimente pentru bebeluși și copii, produse
alimentare și non alimentare bio, produse
alimentare și non alimentare organice, produse
alimentare și non alimentare vegane, produse
și articole pentru femei, produse și articole
pentru mame și gravide, produse cosmetice,
produse dermacosmetice, articole de toaletă
nemedicinale, produse pentru îngrijirea pielii,
produse pentru îngrijirea pielii înainte și
după expunerea la soare, produse pentru
igiena personală, șampoane și săpunuri,
scutece pentru bebeluşi, scutece igienice pentru
incontinență, articole absorbante pentru igiena
personală, produse și articole pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, ochelari, rame
de ochelari, lentile de contact, produse
pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate și echipamente
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pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate pentru
sugari și copii, dispozitive şi articole pentru
sugari și copii, mobilier medical, îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, articole pentru acoperirea capului
și feței destinate personalului medical, articole
pentru activitatea sexuală, servicii administrative
de carduri de fidelitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii administrative cu privire la
rezervarea online a rețetei medicale si ridicarea
ei din farmacie, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură cu
administrarea medicamentelor.

───────

(210) M 2021 08005 (111)183091
(151) 08/11/2021
(732) EURO CONSTRUCT TRADING

(540)

Pizza Blitz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de pizzerii, servicii oferite de restaurant şi bistro,
servicii oferite de un bar, snack-baruri și cafenea,
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 08034 (111)183102
(151) 09/11/2021
(732) IRINA BUICA, STR. AVIONULUI

NR. 27, BL. 15F, ET.4, AP.16,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARHIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a birourilor,
caselor, vilelor, apartamentelor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de mobilier, mobila, articole de
iluminat, articole de uz caznic, producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, activităţi
de retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru
afaceri, relaţii publice, promovarea vânzărilor

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

98 SRL, STR. RAZOARE NR. 32,
ET 4, LOT 12, LOT 13, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI,010497, ROMANIA
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pentru terţi, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă (promovare), consultanţă profesională
despre afaceri, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate, consultanţă şi
managementul de afaceri în domeniul vânzărilor
cu amănuntul (retailing).
36. Afaceri imobiliare, agenţii imobiliare,
concesionari/închirieri de bunuri imobiliare,
închirieri de birouri, servicii de consultanţă în
afaceri imobiliare, agenţii de închiriere, estimări
imobiliare.
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi de
încălzire centrală şi de montaj de echipamente
şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii
inginereşti, servicii de construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, academii (educație),
asistență profesională individualizată (coaching),
ateliere de formare, coordonare de cursuri,
servicii educaționale în domeniul arhitecturii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, furnizare
de seminare online de formare, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online nedescărcabile, publicarea de materiale
multimedia online cu excepţia celor publicitare,
furnizare de informații despre învățământ
online, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, arhitectură,
consultaţii arhitecturale, servicii de amenajări
interioare, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, design
de decoraţiuni interioare, servicii de design
arhitectural pentru decoraţiuni exterioare.

───────

(540)

CURATESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, abrazivi, săpunuri și
geluri, cosmetice funcționale, creme pentru
spălare, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, extracte din
plante de uz cosmetic, gel de baie și de duș,
șampoane pentru corp, geluri de corp, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, bureți impregnați cu produse de toaletă,
spume de curățare a pielii, preparate pentru baie
și duș, preparate de duș pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, produse cosmetice pentru curățenie
și igienă personală, produse pentru spălarea
mâinilor, preparate pentru spălat, de uz personal,
produse de spălare a părului și corpului, produse
pentru curățarea mâinilor, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice, produse
cosmetice și preparate cosmetice, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, produse cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice pentru
uz personal, preparate abrazive pentru corp,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate de toaletă nemedicamentoase,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate detartrante de uz casnic, pudre
pentru degresare, pudră pentru degresare de uz
general, preparate pentru curățarea și îngrijirea

(210) M 2021 08040 (111)182903
(151) 09/11/2021
(732) CURATESCU SRL, 

STR. VASILE ALECSANDRI 
NR. 3, APART. 3,JUDEȚ TIMIȘ, 
TIMIȘOARA, TIMIȘ,ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, 
APART.46, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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corpului, sodă cristalizată, pentru curățare,
lichide pentru spălarea rufelor, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
preparate pentru spălare de uz menajer,
săpun detergent, amoniac pentru curățenie,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, compoziții de curățare
pentru toalete, decapanți, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație
și decât cei de uz medical, detergent pentru
spălare, detergenți de uz menajer, detergenți
pentru vasul wc, detergenți de uz casnic,
produse de înălbire de uz casnic, lichide de
curățare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, burete impregnat cu
săpun, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, lichid de spălare, preparate
pentru lustruit, detergenți sub formă de spumă,
săpun în calupuri pentru curățare menajeră,
pudră exfoliantă, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, produse degresante
pe bază de solvenți, preparate pentru spălare,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
preparate pentru înălbire de uz casnic, produse
de curățat, produse pentru clătire, preparate
degresante de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
de curățare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățat pentru toalete, săpun de uz casnic,
spray-uri de curățare, detergenți ecologici de
rufe, detergenți comerciali de rufe, detergenți
sintetici pentru îmbrăcăminte, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți lichizi pentru
mașina de spălat vase, pânză îmbibată cu
detergent, pentru curățat.
5. Alcool medicinal, antiseptice, dezinfectante,
dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezinfectante folosite pentru igienă, produse
dezinfectante de uz menajer, șervețele
antibacteriene, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, șervețele impregnate cu
medicamente, materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
loțiuni antibacteriene pentru mâini, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
de curățare antiseptice, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri), substanțe
de spălare (sterilizante), unguente antiseptice,
produs de spălat igienizant pentru fructe și
legume, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate

medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
produse antiseptice pentru spălare, produse
pentru sterilizare, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, săpunuri dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, soluții
de sterilizare, sprayuri antibacteriene, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, substanțe
de sterilizare, produse și articole pentru igienă,
detergenți germicizi de uz medical, preparate
antibacteriene pentru spălarea feței de uz
medical, soluții antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, produs antibiotic pentru spălat pe
mâini, produse antibacteriene de spălat pe
mâini, produse de uz medical pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, săpun
antibacterian, săpunuri medicinale, șampoane
medicinale, detergenți (detersivi) de uz medical,
produse de uz medical pentru spălarea mâinilor.
16. Prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă,
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc,
prosoape din hârtie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervețele din celuloză, batistuțe de
hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
produse pentru față fabricate din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervete
din hârtie de uz cosmetic, hârtie absorbantă,
hârtie igienică, cârpe de șters din hârtie, role
de bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele din
celuloză de uz cosmetic, șervețele din celuloză
de uz casnic, prosoape de hârtie pentru mâini,
șervețele de hârtie pentru uz casnic, șervețele
de unică folosință, prosoape de hârtie, dischete
demachiante din hârtie.
21. Aparate de măturat magnetice, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
pentru șters praful, neelectrice, aplicatoare de
ceară pentru podea, montabile pe un mâner
de mop, aplicatoare neelectrice de șampon de
covoare, bătătoare neelectrice pentru covoare,
bureți abrazivi, bureți, deșeuri de bumbac pentru
curățare, bureți abrazivi de bucătărie sau de
uz casnic, bureți artificiali pentru uz casnic,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de
menaj, bureți din sârmă, bureți metalici, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru curățare,
bureți pentru raclete de geam, bureți pentru
vase, capete de mop, cârpe de curățat, cârpe
pentru curățat podeaua, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru spălat dușumele, bureți metalici
pentru curățat, bureți pentru curățat, cârpe
pentru curățat, cuve pentru clătit, dispensere de
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pentru uz casnic, distribuitoare de role de
hârtie igienică, distribuitoare de prosoape de
mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
prosoape de hârtie, dozatoare pentru șampon,
ghivece de flori, suporturi pentru role de hârtie
igienică, lăzi frigorifice, lăzi de gunoi, produse
pentru curățare, produse din sticlă de uz
casnic, pulverizatoare de uz casnic, recipiente
pentru menaj sau bucătărie, săculețe și cutiuțe
parfumate (recipiente), suporturi pentru săpun,
savoniere, scobitori, perii de toaletă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, vase, vase de bucătărie, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, distribuitoare
de hârtie igienică, suporturi verticale pentru
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate).
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, uniforme,
uniforme profesionale, uniforme de lucru.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, difuzare de materiale
publicitare online, publicitate online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și marketing online, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, furnizarea de informații comerciale
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la cosmetice, servicii prestate online de

șervețele din celuloză, de uz casnic, dispozitive
non-electrice de curățat covoare, dispozitive
pentru presat tuburile, de uz casnic, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de lichide
pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de săpun,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), dozatoare de săpun, fărașe, fărașe
pentru firimituri, găleți cu storcător pentru mop,
găleți de plastic, găleți de uz domestic, găleți de
uz industrial, găleți pentru clătire, găleți pentru
mop, găleți prevăzute cu role, greble pentru
covor, instrumente abrazive pentru utilizare în
bucătărie (curățare), instrumente cu ventuze
pentru desfundarea țevilor, instrumente de spălat
geamuri (pentru uz casnic), instrumente de
strâns firimituri (neelectrice), instrumente pentru
curățarea sticlei, lavete de spălat vase, mânere
de mătură, nemetalice, mânere din plastic pentru
mături, mânere din plastic pentru perii de
curățare, mânere din plastic pentru perii, mânere
nemetalice pentru perii, mânere pentru mături,
mânere pentru perii, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși de curățenie din țesături, mănuși
de lustruit, mănuși de menaj, mănuși din cauciuc
pentru uz casnic, mănuși din plastic de uz casnic,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși pentru șters praful, material pentru
curățare, materiale pentru lustruire (cârpe),
mături, mături dure, mături mecanice, mături
pentru curățenie, ștergătoare de mobilă, mopuri,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
mopuri pivotante, pămătufuri de praf, pămătufuri
pentru mobilă, pânze de lustruire (neabrazive),
perii, perii cu mop, perii cu recipient pentru
detergent, perii de baie, perii de curățare, perii
de praf, perii de sârmă pentru curățat, perii de
spălat, perii de vase cu dispensator de săpun,
perii neelectrice pentru covoare, perii pentru
curățat, perii pentru încălțăminte, perii pentru
înlăturarea scamelor, perii pentru pardoseală,
perii pentru răzuire, perii pentru șamponare, perii
pentru spălarea veselei, perii pentru șemineuri,
perii pentru spălat, perii pentru țevi, perii pentru
uz casnic, piele de lustruit, raclete de uz
casnic, produse pentru periat, raclete (manuale)
pentru curățenie, șervete de bucătărie, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru perii, suporturi
pentru săpun lichid, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, articole de sticlărie,
bare pentru prosoape, bene de gunoi, căni,
căni de băut, căni realizate din plastic, căni
metalice cu capac, caserole (veselă), castroane,
cești, coșuri de rufe, coșuri de hârtii, coșuri
de gunoi de uz menajer, coșuri pentru plante,
instrumente pentru curățat acționate manual,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, distribuitoare de șervețele
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un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare.
37. Servicii de curățenie în spații publice,
servicii de curățare a instalațiilor sanitare
mobile, servicii de curățare industrială, servicii
de curățenie, servicii de curățenie domestica,
curățenie în spațiile comerciale, servicii de
curățenie pentru birouri, servicii de curățenie
pentru case particulare.

───────

(540)

Funky Fain . creat într-o vară .

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru bărbați, articole
de încălţăminte, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
bebeluși, încălțăminte pentru bărbați, articole
de încălțăminte pentru plajă, ghete, cizme,
cizme pentru sporturi, pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, sandale, pantofi, bocanci de schi,
papuci, şoşoni, pantofi de sport.

───────

(540) LA PLĂIEŞI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,

STR. NANDRU NR. 42A, 
CAMERA 4,ET.1, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(210) M 2021 08045 (111)183092
(151) 09/11/2021
(732) EFAIN ONLINE SRL, 

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

STR. PODIŞULUI NR. 5E, 
JUDETULIASI, IASI, IAȘI, 
ROMANIA

(210) M 2021 08048 (111)183108
(151) 09/11/2021
(732) CONSTANTIN DRAM, 

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, 
JUDETUL IASI, IAŞI,700730, IAȘI, 
ROMANIA
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consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea

unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
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
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
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optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
39. Transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
închirierea costumelor de scufundare, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
închirierea de vitrine de vin electrice, însoţirea
turiştilor, transportul cu feribotul, livrarea de
flori, francarea corespondenţei, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, furnizarea
de informaţii despre trafic, transportul
cu tramvaiul, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul prin conducte, transport, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de
transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor, transportul pasagerilor,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de

amuzament de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
şcoli, grădiniţe, publicarea online a cărţilor
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şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe

casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decat
cele publicitare, servicii de grădină zoologică,
parcuri de distracție, servicii pentru parcuri
sportive, servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii oferite de
parcuri acvatice, servicii specifice parcurilor
de distracții, servicii specifice parcurilor de
aventură, divertisment de tipul parcurilor de
atracții, producere de spectacole în parcuri de
distracții, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, servicii specifice parcurilor de
distracții și tematice, servicii pentru parcurile
de distracții și cele tematice, divertisment
de tipul parcurilor acvatice și centrelor
recreative, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, servicii
de divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții cu tematică inspirată din producțiile
radiofonice, servicii specifice parcurilor de
distracții cu tematică inspirată din producțiile
de televiziune, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, exploatarea parcurilor acvatice,
furnizare de parcuri acvatice.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură
în alimente, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, hoteluri, hosteluri,
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pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, organizare
de recepții pentru nunți (spații), organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

MOUSSAY BEACH
CLUB OLIMP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.06; 04.01.03; 22.01.05

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale

ALEEA ALEXANDRU NR. 32, 
PARTER,APT. 3, SECTOR 1, 
BUCURESTI,ROMANIA

(210) M 2021 08050 (111)182913
(151) 09/11/2021
(732) CERTION SRL, 

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

sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de rezervări de
hoteluri și pensiuni, servicii de catering, servicii
de închiriere a mobilierului și aparaturii necesare
pentru activități de catering și pentru servicii de
alimentație publică, închirierea sălilor de şedinţe,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
închirierea clădirilor mobile, transportabile.

37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii
de curățenie industrială pentru imobile,
consiliere și consultanță în construcții,
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.

───────
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(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

Solantis Neptun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.05; 29.01.06; 01.03.15; 01.03.18

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de rezervări de
hoteluri și pensiuni, servicii de catering, servicii
de închiriere a mobilierului și aparaturii necesare
pentru activități de catering și pentru servicii de
alimentație publică, închirierea sălilor de şedinţe,

(210) M 2021 08051 (111)182914
(151) 09/11/2021
(732) CERTION SRL, 

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

36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.

închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
închirierea clădirilor mobile, transportabile.

───────

ALEEA ALEXANDRU NR. 32, 
PARTER, APT. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI,ROMANIA

37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii
de curățenie industrială pentru imobile,
consiliere și consultanță în construcții,
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
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(210) M 2021 08094 (111)183145
(151) 10/11/2021
(732) EUGEN-CODRUŢ KEGHEŞ, STR.

PESCĂRUȘULUI NR. 6, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

EL CIOLĂNESCU

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 25.01.09;
02.01.01; 02.01.23; 05.09.06; 08.05.02

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

29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă,

piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de oaie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru
cârnați, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
de porc, produse din carne procesată, cârnaţi,
slanina, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți
de carne, carne de vită, carne de mânzat,
carne de pasăre, carne de oaie (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne,
ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne de
oaie, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,

(591) Culori revendicate: crem, roșu, roz,
galben, portocaliu, mov, verde, maro,
albastru, gri, negru, ab
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produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne,
ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne de
oaie, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la
carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de oaie.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI
NR. 144, BL. ST 2, SC. B, AP. 46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GALAXY BET CASINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activităţi de jocuri de noroc, pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor, administrarea de
cazinouri şi de saloane de pariuri şi de jocuri
de noroc, administrarea de case de pariuri,
organizarea de jocuri de noroc, organizarea de
jocuri de noroc prestate online, organizarea de
jocuri pe bani, organizarea de loterii, organizarea
de cluburi de noapte.

───────

(210) M 2021 08096 (111)183020
(151) 10/11/2021
(732) MARIO STAR SRL, 

BD. FERDINAND NR. 94, 
BL. F19 B,SC. B, PARTER, 
CAM.1, JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA,CONSTANȚA, 
ROMANIA
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(210) M 2021 08113 (111)183018
(151) 11/11/2021
(732) ATELIER LORAIN SRL,

STR .GEORGE COSBUC,
NR.16A, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Bagel bag

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.01.01;
26.01.02; 29.01.08

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

43. Servicii de servire a preparatelor culinare ,
a bauturilor, a cafelei, intr-un bar,fast-food sau
restaurant.

───────

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

(540)

DONCAFÉ Oferă-ţi o pauză!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare

STR. NICOLAE TECLU NR.51, 
SECTOR3, 032368, ROMANIA

(210) M 2021 08124 (111)183105
(151) 11/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, 
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11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate

sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate

───────

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
uleiuri de cafea, doze de cafea, arome de cafea,
cafea cu gheață, extracte de cafea, cafea cu
lapte, înlocuitori de cafea, capsule de cafea,
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea măcinate, esențe de
cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
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(540)

DONCAFÉ Ai nevoie
de revitalizare!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.05; 11.03.03

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea altele

STR. NICOLAE TECLU NR.51, 
SECTOR3, BUCURESTI, 032368, 
ROMANIA

(210) M 2021 08125 (111)183103
(151) 11/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, 

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI,010497, ROMANIA
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decât uleiurile esențiale, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea altele decât uleiurile
esențiale, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea altele decât uleiurile
esențiale, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(540)

DONCAFÉ Meriți un
moment de răsfăț!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.05; 11.03.03

STR.  NICOLAE  TECLU  NR.  51, 
SECTOR 3,  BUCUREȘTI,  032368, 
ROMANIA

(210) M 2021 08126 (111)183104
(151) 11/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, 

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea altele

decât uleiurile esențiale, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea altele decât
uleiurile esențiale, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea altele decât uleiurile esențiale, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────
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(540)

AGROBIZNES AGRICULTURĂ
FĂRĂ FRONTIERE

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 07.01.09;
01.03.01; 29.01.15

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

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08142 (111)182983
(151) 11/11/2021
(732) ALMA FINCONSULTING SRL,

(540)

OLEM ONLINE EVENTS
AND MEETINGS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17; 26.02.07

clase:
9. Înregistrări video descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, software pentru
videoconferințe, software pentru organizare
de evenimente online, software de calculator
menit să faciliteze servicii de teleconferință,
videoconferință și videotelefon, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, menite să
faciliteze servicii de videoconferințe și
organizare de evenimente online, aplicații mobile
descărcabile menite să faciliteze servicii de
videoconferințe și organizare de evenimente
online, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii.
38. Servicii de videoconferințe, transmisia video
la cerere, servicii de teleconferinţe, servicii de

(210) M 2021 08128 (111)183057
(151) 11/11/2021
(732) JAMAN SERGIU, 

STR. SOMEŞUL RECE NR. 21, 
BL. 8 BĂNEASA, ET.3, AP. 47, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

STR. ARGENTINA NR. 33, 
ETAJ 2, APARTAMENT 1, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI, NR. 43-45, 
PAVILIONULADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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comunicații video, servicii de încărcare video,
servicii de videotext interactive, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe.
42. Software ca serviciu (SaaS), platforma ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizare
online, temporar, de software nedescărcabil
pentru servicii de videoconferințe, furnizare
online, temporar, de software nedescărcabil
pentru organizare de evenimente online,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru servicii de videoconferințe,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru organizare de evenimente
online.

───────

(540)

Artify ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 13.01.06

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

41. Activități culturale, atribuirea de certificate
de absolvire, spectacole de dans, organizare de
cursuri, organizare de cursuri de dans (instruire),
organizare de cursuri de dezvoltare personală
(instruire), producția pieselor de teatru, producție
de spectacole de teatru, regizare de piese
de teatru, reprezentație de dans, muzică
și teatru, organizare, realizare și prezentare
de reprezentații de teatru, coaching personal
(formare), cursuri de dans pentru adulți, cursuri
de dans pentru copii (instruire), cursuri de sprijin
pentru persoane cu dificultăți de exprimare orală
(instruire), servicii educaționale privind abilitățile
de comunicare.

───────

(210) M 2021 08189 (111)183115
(151) 15/11/2021
(732) FLORIN ALEXE, MIHAI BRAVU

(540)

GlobAd - administram
linistea voastra

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

───────

(210) M 2021 08184 (111)182996
(151) 15/11/2021
(732) ART TOOL BOX SRL, 

SAT FLORESTI, STR. RĂZOARE 
NR.7E, ET. M, AP. 22, 
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, 
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu

384, BL B1D ET 8 AP 97, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

35. Administrarea,  organizarea  și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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(210) M 2021 08205 (111)183027
(151) 15/11/2021
(732) ASOCIAŢIA THE STORY OF

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA PFA,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP. 96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Make a Friend

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, căutare de
sponsorizare.
41. Furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, formarea profesorilor
(instruire), servicii educative sub formă de
cursuri la nivel academic, coordonare de
cursuri de formare profesională, servicii de
educație și formare profesională, furnizarea
de cursuri lingvistice, tabere de vară
(divertisment și educație), furnizarea de cursuri
de instruire în tabere educative, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, servicii
educaționale de sprijin, servicii educaționale
pentru copii, servicii educaționale pentru
învățători, servicii educaționale și de instruire
lingvistică, servicii educaționale și de predare,
servicii educaționale de tip coaching, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire

pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
furnizarea de pregătire pentru părinți în domeniul
organizării de grupuri de sprijin pentru părinți,
instruire pentru părinți cu privire la creșterea
copiilor, furnizarea de ateliere recreative,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
webinare (instruire), servicii de divertisment
pentru copii, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative,educatie, programe de
educare si reeducare psihomotorie pentru
persoane cu dizabilitati, programe de optimizare
a coordonarilor pentru persoanele cu dizabilitati
(servicii de instruire), furnizare de instruire
pentru persoanele cu dizabilități, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională, servicii educaționale sub formă
de programe, programe educaționale și de
instruire în domeniul recuperării persoanelor
cu dizabilități., servicii furnizate de grădinițe
(educație sau divertisment), educaţie, servicii
de divertisment, furnizarea, aranjarea și/
sau organizarea de jocuri, divertisment
interactiv online, furnizarea de jocuri online,
nedescărcabile, producție video, servicii de
divertisment video, producția și/sau furnizarea
de programe de televiziune, filme, videoclipuri,
spectacole și emisiuni live, evenimente,
producție de spectacole de divertisment și
programe interactive pentru distribuție prin
televiziune, cablu, satelit, suport audio și video,
cartușe, discuri laser, discuri de calculator și
mijloace electronice, prezentare de spectacole
live, furnizarea de programe de televiziune,
furnizarea de divertisment nedescărcabil prin
intermediul unui site web cu aplicații interactive,
servicii de editare video digitală, audio și
multimedia, publicarea de materiale tipărite,
publicarea de buletine informative, editare de
reviste, editare de cărți electronice, organizarea
și prezentarea spectacolelor de divertisment,
organizarea și prezentarea spectacolelor de
varietăți, producție de spectacole, furnizare
și producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de divertisment prin radio,
televiziune, telefonie, internet și baze de date
on-line, închirierea și leasingul de emisiuni
de televiziune si înregistrări audiovizuale (fără

AUTISM, STR. POPA SAVU 
NR.68A, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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posibilitatea de achiziţionare a acestora),
producție de filme pentru televiziune și cinema,
furnizarea de publicații electronice on-line
(care nu pot fi descărcate), publicare de
cărți electronice sau reviste on-line, furnizare
de publicații electronice și publicații online
nedescărcabile, furnizarea de facilități pentru
studiouri de înregistrare, servicii de producție
de spectacole live, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații, producție,
prezentare și distribuție de programe de
radio și televiziune, televiziune interactivă,
jocuri interactive, divertisment interactiv și
competiții interactive, producție, prezentare și
furnizare de concursuri, concursuri, jocuri,
teste, divertisment în studio și evenimente
cu participare a publicului, servicii de
selecție de programe de televiziune interactivă
pentru telespectatori, furnizare și producție de
divertisment interactiv, știri, activități culturale
și sport pentru telespectatori, furnizarea de
divertisment interactiv, servicii educaționale,
sportive și culturale pentru telespectatori, editare
de programe radio, programe de televiziune,
filme și materiale audiovizuale.
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi, servicii de grădinițe pentru
copii, servicii oferite de creșe de copii, furnizare
de programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile), servicii de îngrijire de copii
preșcolari și sugari în centre de îngrijire de zi,
servicii de tip rezidențial pentru copii, servicii de
supraveghere de zi (cazare şi mâncare), servicii
de grădinițe pentru copii, servicii de grădinițe și
centre de supraveghere de zi.
44. Servicii de psihoterapie, servicii de
psihologie ocupaţională, servicii de evaluare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
servicii de consultaţii psihologice, servicii de
diagnostice psihologice, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii de evaluare şi
examinare psihologică, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
terapie, servicii de terapie a vocii şi de logopedie,
terapie psihologică pentru sugari şi copii.

───────

(540)

RECUMED CENTRE
MEDICALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.16; 29.01.12

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de analize medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale și de sănătate, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii de analize
medicale pentru diagnosticul cancerului, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate

(210) M 2021 08210 (111)183125
(151) 15/11/2021
(732) RECUMED SRL, STR. TRAIAN 

NR. 2, JUD. VASLUI, 
730162,VASLUI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
808C), roz (Pantone 197C)

de laboratoare medicale, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților.

───────
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(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B AP.96,
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Aptitudo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.24;
29.01.12

clase:
35. Servicii de plasare de personal pentru
stagii de formare profesională, furnizarea de
servicii de administrare a cursurilor academice
referitoare la înregistrarea cursurilor online,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.26,
 SATCHINTENI, JUD. CLUJ, 
COMUNACHINTENI, CLUJ, 
ROMANIA

(210) M 2021 08215 (111)182972
(151) 15/11/2021
(732) APTITUDO CARE S.R.L., 

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

   

 

  
   

instruire și  divertisment,  furnizare de  pregătire,

 în  domeniul  educației,  organizarea  și  
susținerea de târguri de educație,  servicii  de  
consultanță  în  domeniul  educației  
antreprenoriale,  servicii educaționale  de
 furnizare  a  cursurilor  de  educație,  organizare  
de  cursuri  prin  metode de  educație deschisă,  
organizare  și  coordonare  de  competiții 
(educație  sau  divertisment), organizarea  de 
concursuri  în  domeniul  educație sau 
divertisment, organizare de  examinări și teste 
în domeniul educației, servicii deconsultanță cu

de învățământ, elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile profesionale, transfer și
cunoștințe și know-how economic (cursuri).

 privire  la  educație  și  instruire, informații  în 
domeniul  educației,  furnizate on- line dintr-o 
bază  de  date  computerizată  sau  de pe 
internet,  furnizare  de  formare  profesională,
servicii de formare profesională, coordonare de
cursuri de formare profesională, furnizare de
cursuri de formare profesională , organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, furnizarea
de cursuri de formare, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, furnizarea de
oferte de cursuri de instruire, furnizare de cursuri
de pregătire, furnizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, organizare de cursuri de
formare, organizare și coordonare de cursuri,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizarea de cursuri educative destinate
studenților, furnizarea de cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, furnizarea
de cursuri prin corespondență (învățământ
la distanță), furnizare de cursuri de formare
continuă, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri, furnizare de cursuri de evaluare a
abilităților, realizare și coordonare de cursuri
de formare, organizare de cursuri prin metode
de învățare programată, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire, servicii
educative de tipul cursurilor prin corespondență,
pregătire de cursuri și examene în scop
educațional, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de cursuri de pregătire în institute

───────

41.  Servicii  de  educație  și  pregătire 
profesională,  stabilirea   de   standarde   de 
pregătire  profesională,  coordonare  de  ateliere 
de pregătire profesională   (instruire),   servicii   
de consultanță privind   educația   și   pregătirea 
profesională  a managerilor  și  a  personalului, 
educație,  academii  (educație),   educație   și 
instruire,  consiliere  în   carieră   (educație), 
servicii   de  educație  universitară,   educație  
vocațională  pentru   tineri,  consultanță 
profesională  referitoare  la  educație,  atestare 
de servicii    de  educație,     organizare   de   
conferințe    referitoare    la    educație,  
organizarea   de    concursuri    (educație    sau 
divertisment),   organizare    de    simpozioane 
referitoare    la   educație,    tabere    de    vară 
(divertisment și educație),  servicii  de  educație,

educație și  îndrumare,  servicii  de  educație  
și  formare profesională,  servicii de  consultanță
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(210) M 2021 08223 (111)183152
(151) 16/11/2021
(732) SC DOMUS LIGHT DECOR SRL,

STR. CUZA VODĂ NR. 29, JUD.
ALBA, TEIUȘ, 515900, ALBA,
ROMANIA

(540)

Lunus

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 13.01.17

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

───────

(540)

Bucate de Moșie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08;
07.01.24; 01.03.01; 01.15.11

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

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

(210) M 2021 08224 (111)182994
(151) 16/11/2021
(732) MAIDAN EVENTS SRL, 

SAT OSTRATU, STR. 
HIPODROMULUINR. 27, 
JUD. ILFOV, 
COMUNACORBEANCA, ILFOV, 
ROMANIA
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(540)

Chloé cofetarie
(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 26.11.01;

05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște(paste umplute), făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, iaurt înghețat,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, glazuri dulci
și umpluturi, covrigi, covrigei, biscuiți, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți (prăjiturele),
cornuri, prăjituri, tarte, produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, parfeuri,
torturi, torturi de înghețată, bezele, brioșe
(muffins), ecleruri, fursecuri, plăcinte, sufleuri,
vafe, caramele (dulciuri) / caramele (bomboane),
dulciuri, deserturi preparate (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), aluat, cocă de
tort / aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
nuci învelite în ciocolată, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, spume
pentru desert (produse de cofetărie), fondante
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, halva, macarons,
marţipan, clătite, produse de cofetărie din fructe,

(210) M 2021 08248 (111)182896
(151) 16/11/2021
(732) ADP, INC, ONE ADP BOULEVARD,

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

(540)

ADP EVALTA

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

(210) M 2021 08237 (111)183101
(151) 16/11/2021
(732) GABRIELA ŞARPE, 

STR. UZINEI DE APĂ NR. 3, 
JUDET ARGES, PITEȘTI, ARGEȘ, 
ROMANIA
BOGDAN UNGUREANU, 
ALE.CASTANILOR, BL. 8, SC. 1, 
ET. 1, APT. 8, JUDET HUNEDOARA, 
LUPENI, HUNEDOARA, ROMANIA

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

pâtés en croûte (plăcinte), praline, budinci,
quiche (tartă), sandvişuri, profiterol, napolitane.

───────

NEW JERSEY, ROSELAND, 07068,
NEW JERSEY, 
STATELE UNITEALE AMERICII

41. Servicii de educație și instruire în domeniile
de prelucrare a plăților salariilor, depunerea și
raportarea impozitului fiscal, păstrarea evidenței
timpului și prezenței angajaților, păstrarea

36. Servicii de debitare a impozitelor pe
venit reținute la plata salariilor, administrarea
planurilor de beneficii ale angajaților în materie
de asigurări și finanțe.

9. Programe de calculatoare (software
descărcabil) pentru utilizarea în managementul
resurselor umane, managementul capitalului
uman (hcm), procesarea, pregătirea și
administrarea salariilor, beneficiile angajaților
și administrarea planului de pensionare,
managementul indemnizatiei de somaj,
managementul talentelor, înregistrarea timpului
și a prezenței angajaților, planificarea angajaților
și gestionarea absențelor, evidența angajaților,
leasingul angajaților, managementul afacerilor și
contabilitate.
35. Managementul resurselor umane,
procesarea, pregătirea și administrarea
salariilor, servicii de depunere și raportare
a documentaţiei fiscal, ținerea evidenței
timpului și prezenței angajaților, leasing de
personal, furnizarea de pregătire electronică a
taxelor pe salariu, servicii de externalizare în
domeniul resurselor umane, managementului
capitalului uman (HCM), recrutare de personal,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
managementul talentelor, servicii de pontare
pentru terți.

evidenței pensiilor, leasingul angajaților,
dezvoltarea carierei.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

640

42. Asigurarea utilizării temporare de software
de calculator online, nedescărcabil pentru
angajați și servicii legate de personal, și
anume, managementul resurselor umane,
managementul capitalului uman (hcm),
procesarea, pregătirea și administrarea
salariilor, beneficiilor angajaților și administrarea
planului de pensionare, gestionarea
compensației de șomaj, calculul și pregătirea
impozitului pe salarii, depunerea și raportarea
impozitelor, procesarea electronică a salariilor,
depunerea și raportarea impozitelor, procesarea
timpului angajaților și păstrarea evidenței de
prezență, programarea angajaților și gestionarea
absențelor, leasingul angajaților, înregistrarea
și urmărirea managementului performanței
angajaților, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru folosirea în managementul capitalului
uman (hcm), și anume pentru furnizarea
angajatorilor cu o interfață compatibilă între
software-ul pentru procesarea salariilor, resurse
umane și software pentru sisteme financiare
și software-ul pentru managementul financiar
și managementul resurselor umane, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil în domeniul contabilității
pentru întocmirea si procesarea salariilor
angajaților din afaceri pentru angajatori,
furnizarea unui sistem bazat pe web și a
unui portal online cu software care nu poate
fi descărcat pentru beneficiile angajaților ca
brokerii și consultanții să le poată folosi în
administrarea beneficiilor angajaților, ținerea
evidenței pensiilor și gestionarea compensațiilor
pentru șomaj

───────

(210) M 2021 08251 (111)183082
(151) 16/11/2021
(732) MIRCEA- BOGDAN TĂNĂSESCU,

STR. SPERANȚEI NR. 24, ET. 6,
AP.11, SECTOR 2, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Berăria La 100 de Beri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, decorare de alimente, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete, organizare de mese la hoteluri,
servicii de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
cluburi de băut private, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de gătit,
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servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de restaurant chinezesc, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, snack-baruri.

───────

(540)

RO ROMÂNIA inteligentă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.11.13; 29.01.13

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la o emisiune
de televiziune, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la o emisiune de radio,
platforme software de calculator, înregistrate

(210) M 2021 08252 (111)182884
(151) 16/11/2021
(732) ANTENA 3 S.A., 

B-DUL DIMITRIE POMPEIU, 
NR. 9-9A, IRIDEBUSINESS PARK, 
CLADIREA 14,PARTER, SECTOR 2, 
BUCURESTI,ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI, NR. 43-45, 
PAVILIONULADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, 
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  rosu, galben ,
albastru
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sau descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, platforme de software
descărcabile de calculator pentru rețele
sociale, publicații electronice descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, fotografii
digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei).
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor

din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar,
servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet
41. Producţia de programe de radio, producția
de programe de televiziune, producţia de
emisiuni de radio, producția de emisiuni
de televiziune, producția de talk-show-uri
de televiziune și de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
furnizare de servicii de divertisment și
educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație
prin intermediul radioului, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, scrierea de scenarii, altele
decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
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prin servicii de transmitere de video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea expozițiilor în scop
educațional, artistic sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, organizarea de workshop-uri,
organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri artistice, culturale, educaționale, de
divertisment sau sportive, furnizarea de
divertisment, educație, instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, organizarea expozițiilor în scop
artistic, educațional sau cultural, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website.

───────

(210) M 2021 08254 (111)183083
(151) 16/11/2021
(732) MIRCEA - BOGDAN TĂNĂSESCU,

STR. SPERANȚEI NR. 24, ET. 6,
AP.11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

LA 100 DE BERI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.12; 24.15.01

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

32. Bere, must de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere blondă,
bere bock, bere brună, bere cu aromă de
cafea, bere cu conținut caloric scăzut, bere
de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere îmbogățită cu minerale, bere
neagră englezească (porter), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
bere saison, bere și bere fără alcool, beri
aromatizate, beri artizanale, coctailuri pe bază
de bere, ipa (bere blondă indiană), kvass
(băutură nealcoolică), bere din malț, must
de malț, vin de orz (bere), înlocuitor de
bere, amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru
prepararea de băuturi, siropuri pentru băuturi,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
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băuturilor altele decât uleiurile esențiale, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, esențe pentru
preparat ape minerale aromatizate (nu sub
formă de uleiuri esențiale), extracte de hamei
pentru prepararea unor băuturi, extracte de
must nefermentat, extracte pentru prepararea
băuturilor, extracte nealcoolice din fructe utilizate
la prepararea băuturilor, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, siropuri pentru limonadă,
must conservat, nefermentat, pastile pentru
băuturi gazoase, prafuri pentru prepararea de
băuturi, prafuri utilizate la prepararea băuturilor
pe bază de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă de
cocos, produse pentru fabricarea de sifon ,
sirop de coacăze negre, sirop de malț
pentru băuturi, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, must de struguri, suc concentrat de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
cu guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical), băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi izotonice, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine

pentru sportivi, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe bază
de fasole mung, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază de
prune afumate, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi sport cu electroliți, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără
alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
fermentată), punci de fructe, nealcoolic, punci
de orez, nealcoolic (sikhye), punci nealcoolic,
punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), sucuri, smoothies,
sorbete sub formă de băuturi, sorbeturi (băuturi),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de import și export,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal.
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
produselor din clasa 32 (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic sau online.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, ateliere
organizate în scopuri culturale (instruire),
ateliere recreative (instruire), cluburi de fani,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor

etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, divertisment on-line, divertisment muzical,
divertisment pe internet, divertisment televizat,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele
online și pe internet, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informații referitoare la
recreere, informații în materie de divertisment,
montaj de producții de divertisment lejer,
organizare de activități recreative, servicii de
îndrumare (instruire), organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții (educație sau divertisment),
organizare de concursuri muzicale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
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scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole de dans, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare de
webinare (instruire), organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizarea de baluri, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
în scopuri culturale, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de
spectacole, pregătire de efecte speciale pentru
diverstisment, prezentări audiovizuale, sală de
evadare (divertisment), servicii culturale, servicii
de agrement, servicii de animatori, servicii
de cluburi (divertisment sau educație), servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de disk jockey, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază
de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment interactiv, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de recepție
(divertisment), servicii de recepții pentru

companii (divertisment), servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, servicii
de spectacole cu laser (divertisment), servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
tabere de recreere, organizarea de turnee sub
formă de servicii de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de bere
(divertisment).
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
chinezesc, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant prestate de
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hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de terasă berărie, servicii oferite
de rotiserii, servicii de somelier, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servii de
barmani, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servire de alimente și băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servirea de băuturi în berării, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii de snack-baruri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
închiriere de mese de interior, închiriere de
mobilier, închiriere de mobilier pentru prezentări,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, închiriere de scaune și
mese, închiriere de scaune, mese, veselă și
lenjerie de masă, închiriere de sticlărie, închiriere

(210) M 2021 08270 (111)182895
(151) 17/11/2021
(732) PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S.,

U PRAZDROJE 64/7 VÝCHODNÍ
PŘEDMĚSTÍ, PLZEN, 301 00,
CEHIA

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

(540)

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL 1874 DARK

(531) Clasificare Viena: 27.07.17; 27.05.17;
03.04.11; 05.07.02; 11.03.01; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.07; 29.01.08

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

32. Bere, bere (ale), bere neagră englezească
(porter), bere brună (stout), bere blondă (larger),
bere cu conținut scăzut de alcool, bere
fără alcool, băuturi slab alcoolizate, băuturi
nealcoolice.

───────

de veselă, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: Maro deschis, 
Maroinchis, Alb, Rosu, Bej, Portocaliu,
Negru
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(540)

BOVERY JUICY BURGERS

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 27.05.01;
27.05.17; 09.07.01; 08.05.25

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

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

───────

(210) M 2021 08298 (111)183107
(151) 18/11/2021
(732) ALEXANDRU-ADRIAN

GEORGESCU, STR. MĂGURA
NR.4, ET.1, AP.5, JUDETUL TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MAS WOODSHOP Est
2017 made with passion

We create, YOU enjoy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.05;
14.07.04; 14.07.06; 14.07.19; 15.07.09

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mobilier, mobilier de baie, mobilier de
bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din
lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),

(210) M 2021 08283 (111)182995
(151) 18/11/2021
(732) MARSER DRINKS SRL, 

STR. VIILOR, NR. 100A, 
JUDEŢ BIHOR,SAT DIOSIG, 
COM. DIOSIG,BIHOR, ROMANIA

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

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

paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine.

───────
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(540)

EXCLUSIV BAND
LIVE MUSIC & MORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
22.01.05

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

41. Divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți, producţia de
spectacole, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de disc jockey, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, prezentarea prestaţiilor
live, compunerea de melodii, educaţie,
furnizarea de instruire, activităţi sportive şi
culturale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de discotecă, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de editare video pentru
evenimente, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție

(540)

KLUNKER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.11.06

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

10. Dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, perne de aer pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice pentru
scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, fotolii de uz medical
sau stomatologic, dinţi artificiali, maxilare
artificiale, membre artificiale, piele artificială

STR. MORUZEŞTILOR NR. 20, 
SECTOR5, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2021 08299 (111)183106
(151) 18/11/2021
(732) DOREL VOICU, 

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

de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale.

───────

(210) M 2021 08300 (111)182980
(151) 18/11/2021
(732) OLEA SRL, 

STR. DUMBRAVA MINUNATĂ, 
NR. 1A, JUDETULSUCEAVA, 
FĂLTICENI, SUCEAVA,ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDETUL IASI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2925 C, 2985 C, 660 C, 646 C)
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pentru scopuri chirurgicale, aparate pentru
respiraţie artificială, ochi artificiali, bandaje
ortopedice pentru articulaţii/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăviţe renale
pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
implanturi biodegradabile de fixare a oaselor,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate
de kinetoterapie de uz medical, analizoare
pentru măsurarea grăsimii corporale, aparate
pentru monitorizarea compoziţiei corporale,
ghete pentru scopuri medicale, brăţări pentru
scopuri medicale, stimulatoare cerebrale, perii
pentru curăţarea cavităţilor corporale, canule,
truse pentru instrumente utilizate de medici,
truse dotate cu instrumente medicale, catguturi,
catetere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
compresoare (chirurgicale), plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, comprese de răcire
pentru prim ajutor, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, cornete acustice, pense auriculare,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie pentru deget
utilizate în scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, gastroscoape,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
masaj, hemocitometre, proteze capilare, aparate
auditive, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, seringi hipodermice, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,

bandaje pentru genunchi, ortopedice, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală / proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, aparate
de rezonanţă magnetică (irm) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale,
fire-ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, pivoţi
pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, foarfeci
pentru chirurgie, eşarfe (bandaje de susţinere),
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
sonde chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
tomografe pentru scopuri medicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, bastoane pentru scopuri medicale,
aparate pentru măsurarea colesterolului,
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halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă,
realizate din materiale artificiale, camere de
inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, tăietoare de pastile, măşti
sanitare pentru scopuri medicale, măşti cu
led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, echipament stomatologic, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, aparate cu raze x
pentru imagistică dentară, portamprente
dentare, alezoare dentare, articulatoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, coroane dentare,
punți dentare, excavatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, implanturi dentare,
pivoți dentari, turbine dentare, gutiere dentare,
protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz dentar,
spatule pentru amalgam dentar, lămpi pentru
tratament dentar, aparate dentare pentru frezare,
canule pentru seringi dentare, aparate dentare
de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate
cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii

preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele de uz
personal, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de examinare special
concepute pentru uz dentar, proteze dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, freze folosite
în stomatologie, clești de uz stomatologic,
ace de uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, tuburi
de uz stomatologic, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),
aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere,
de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare, de uz stomatologic,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
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electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic,
proteze stomatologice, piese protetice pentru
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia stomatologică, mănuși pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, aparatură medicală.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea

bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
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promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, cu ridicata şi comerţ
online în legătură cu: dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
ochi artificiali, bandaje ortopedice pentru
articulaţii, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje elastice, tăviţe renale pentru scopuri
medicale, ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri electrice (pentru
scopuri medicale), implanturi biodegradabile
de fixare a oaselor, pături electrice (pentru
scopuri medicale), aparate pentru testarea
sângelui, aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale, brăţări
pentru scopuri medicale, stimulatoare cerebrale,
perii pentru curăţarea cavităţilor corporale,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
catguturi, catetere, clipsuri (chirurgicale),
îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, compresoare (chirurgicale), plasturi de
răcire pentru scopuri medicale, comprese de
răcire pentru prim ajutor, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare
(electrice), fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare

pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, cornete acustice, pense auriculare,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie pentru deget
utilizate în scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, gastroscoape,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
masaj, hemocitometre, proteze capilare, aparate
auditive, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire electrice (pentru scopuri medicale),
termofoare electrice (pentru scopuri medicale),
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, seringi hipodermice, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi, elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi (ortopedice), bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală, proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, aparate
de rezonanţă magnetică (irm) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale,
fire-ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, pivoţi
pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
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respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, foarfeci
pentru chirurgie, eşarfe (bandaje de
susţinere), sfigmotensiometre, aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale, sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele (chirurgicale), linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile (chirurgicale), stetoscoape,
sonde chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale, aparate
utilizate în analizele medicale, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură (chirurgicale),
tomografe pentru scopuri medicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, bastoane pentru scopuri medicale,
aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare de
medicamente, glucometre, dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă
(realizate din materiale artificiale), camere de
inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale, naniţi
pentru scopuri medicale, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, echipament stomatologic, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de

radiografii dentare, aparate cu raze x pentru
imagistică dentară, portamprente dentare,
alezoare dentare, articulatoare dentare, freze
dentare, spectrocolorimetre dentare, coroane
dentare, punți dentare, excavatoare dentare,
suporturi dentare , sonde dentare , implanturi
dentare, pivoți dentari, turbine dentare, gutiere
dentare, protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz dentar,
spatule pentru amalgam dentar, lămpi pentru
tratament dentar, aparate dentare pentru frezare,
canule pentru seringi dentare, aparate dentare
de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate
cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare ,
scobitori cu ață dentară (altele decât cele de uz
personal), fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de examinare special
concepute pentru uz dentar, proteze dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
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aplicarea razelor laser (de uz stomatologic),
aparate de diagnosticare cu ultrasunete (pentru
uz stomatologic), dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, freze folosite
în stomatologie, clești de uz stomatologic,
ace de uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, tuburi
de uz stomatologic, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),
aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere
(de uz stomatologic), echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare (de uz stomatologic),
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic,
proteze stomatologice, piese protetice pentru
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia stomatologică, mănuși pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, aparatură medicală.
40. Servicii de tehnician dentar, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
fabricare la comandă de proteze dentare,
fabricare la comandă de proteze dentare și
danturi.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de

îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali, anestezie
dentară, servicii de igienă dentară, servicii
oferite de clinici dentare, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, stomatologie,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────
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(210) M 2021 08303 (111)183161
(151) 18/11/2021
(732) CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ

(540)

Tocător de ... Nervi!

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,

perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
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pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr

de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăni
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
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excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru

uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de
lână pentru curăţare, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, sucitoare
pentru patiserie, tocătoare, tocătoare pentru
brânză, tocătoare din lemn (ustensile), tocătoare
din lemn pentru bucătărie, suporturi pentru
tocătoare.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

659

comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,

testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, 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, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

660

(210) M 2021 08304 (111)183158
(151) 18/11/2021
(732) CATALIN-MARIUS ROTARU,

STR. 9 MAI NR. 26,SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MetaGress Consulting

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.15.25;
29.01.01; 29.01.08

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08305 (111)183162
(151) 25/11/2021
(732) CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ

(540)

Schimbător de Păreri!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,

S.R.L., STR. VORONEŢ 
NR. 211 BIS, JUDEȚ SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, 
JUDEȚ IAȘI, IAȘI,700730, IAȘI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente

pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
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de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăni
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu

excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
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uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de
lână pentru curăţare, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, sucitoare
pentru patiserie, tocătoare, tocătoare pentru
brânză, tocătoare din lemn (ustensile), tocătoare
din lemn pentru bucătărie, suporturi pentru
tocătoare.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii

comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
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testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, 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, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2021 08307 (111)182998
(151) 18/11/2021
(732) PERLA WAREHOUSE SRL,

(540)

Mojarul cu povesti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,
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elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază
de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz

farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării, ochelari, ochelari de
soare, ustensile cosmetice și de toaletă și
articole de baie, perii de păr.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
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silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire
la frumusețe, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la
oameni, servicii de artă corporală, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare
de rețete în farmacii, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de crioterapie,
servicii de meditație, servicii de îngrijire
mentală, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,

servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor.

───────

(210) M 2021 08308 (111)183000
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5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,

elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază
de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz
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farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării, ochelari, ochelari de
soare, ustensile cosmetice și de toaletă și
articole de baie, perii de păr.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și

silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire
la frumusețe, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la
oameni, servicii de artă corporală, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare
de rețete în farmacii, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de crioterapie,
servicii de meditație, servicii de îngrijire
mentală, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
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servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor.

───────

(210) M 2021 08309 (111)183001
(151) 18/11/2021
(732) PERLA WAREHOUSE SRL,

(540)

#pharmacycleanroom

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
11.03.07; 05.03.13

clase:

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,
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(591) Culori  revendicate:  mov,  alb,  verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază
de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz

farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării, ochelari, ochelari de
soare, ustensile cosmetice și de toaletă și
articole de baie, perii de păr.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
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silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire
la frumusețe, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la
oameni, servicii de artă corporală, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare
de rețete în farmacii, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de crioterapie,
servicii de meditație, servicii de îngrijire
mentală, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,

servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor.

───────

(210) M 2021 08312 (111)183002
(151) 18/11/2021
(732) PERLA WAREHOUSE SRL,

(540)

Remedium cardinale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții virtuale
online , in scop publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole
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în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, servicii de intermediere comercială,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecțiunile
medicale, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, întocmire
de reclame, plasare de reclame, pregătirea și
distribuirea reclamelor, editare post-producție de
publicitate și reclame, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, publicitate
televizată, furnizare de asistență administrativă
a farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu port-bebe-uri, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cărucioare pentru copii, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu batiste, șervetele
și prosoape, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jocuri și jucării,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea

aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție
și viziere, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare a consumatorilor, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
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promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, 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, abonamente
la ziare, servicii publicitare privind ziarele,
abonament la ziare electronice, producție de
emisiuni de teleshopping, calcularea cotei
de audiență pentru emisiuni de radio și
televiziune, consultanță în materie de marketing
direct, campanii de marketing, creare de texte
publicitare, concepere de material publicitar,
concepere de logouri publicitare, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, concepere de broșuri publicitare,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, producție de emisiuni de
teleshopping.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, telecomunicatii,
servicii de telecomunicații, transmisie de
emisiuni televizate, emisiuni de știri (transmisii),
buletine informative computerizate, servicii de
buletine informative electronice, furnizare de
servicii de buletine informative electronice
și camere de chat online, furnizarea de
buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de spații de chat online
și de buletine informative electronice pentru
transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferințe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,

servicii de teleconferință și videoconferință,
furnizare de instalații de videoconferință,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
conferințe video prin satelit, transmisie de
informații și imagini referitoare la produse
farmaceutice, medicamente și igienă, emisiuni
televizate.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decat cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, coordonare, pregătire
şi organizare de evenimente de divertisment,
culturale şi artistice, producţie audio, video,
multimedia şi fotografie, servicii educative
și de instruire, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, traducere
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și interpretare, servicii de traducere, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educative sau de divertisment, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
servicii oferite de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee
(divertisment), organizarea de cursuri de
cosmetică, instruire în pilates, organizare de
cursuri de nutriție (nemedicale), servicii de
instruire în domeniul medical, servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, publicare de
texte medicale, publicare de publicații medicale,
predare în domeniul medical, organizarea de
simpozioane medicale referitoare la științele
marine, instruire și învățământ medicale,
instruire în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de formare pentru asistente medicale, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal
sau terapeutic, cursuri de pregătire în medicină,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, instruire în terapia holistică prin
contact corporal (bodywork), organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri despre controlul greutății
corporale, organizare de cursuri pentru îngrijirea
corporală, servicii de sport și fitness, furnizare
de publicații electronice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, servicii
veterinare, stomatologie, servicii prestate de
opticieni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
servicii de îngrijire mentală, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice

de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii prestate de dieteticieni,
servicii prestate de opticieni, servicii de
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
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consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor, servicii
veterinare.

───────

(540)

AW

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,

articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie ,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, bluze și șorturi pentru sport, bluzițe
de noapte, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, brâie (îmbrăcăminte),
burtiere (lenjerie de corp), bustiere, bustiere
sport, căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu
maneca lunga, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de noapte japoneze (nemaki),
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile (articole de imbracaminte),
chiloți, cămăși rezistente la vânt, cămăși stil
sport, cămăși și furouri, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4,
colanți, ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele,
colanți pentru atletism, combinezoane, confecții
(articole de imbracaminte), compleuri de dormit,
corsete (lenjerie), costume, costume bărbătești
și taioare, costume de baie (galanterie),
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru bărbați și femei, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
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de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,

pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu platforma,
pantofi cu platformă, pantofi cu talpă joasă,
pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri mascate,
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pantofi de alergat, pantofi de pânză, pantofi
de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din piele,
pantofi fără șireturi, papuci de casă, papuci de
casă din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (incaltaminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri

(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
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de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste

genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────
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(210) M 2021 08339 (111)183110
(151) 19/11/2021
(732) GARANT FINANCE SRL,

STR.MIHAI VITEAZUL, NR.1,
BL.E1, SC.3, ET.4, AP.13,
JUDET HUNEDOARA, VULCAN,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15,SECTOR 4,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DECOLIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04

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

24. Draperii, perdele, confectii tip draperii textile.
35. Publicitate, servicii de comert prin magazine
proprii si platforme online cu draperii, perdele,
accesorii tip ciucuri, maneti, cleme console,
covoare, traverese, mochete, sisteme de
prindere sine galerii, sisteme de umbrire de
interior, tapet, fototapet, corpuri de iluminat,
mobilier, decoratiuni interior.

───────

(210) M 2021 08345 (111)183116
(151) 19/11/2021
(732) VASILE-ANDREI CEAUSESCU,

INTR. CHEFALULUI NR. 11-13,
BL. B, ET. 7, AP. 53, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ȘARPELE ROȘU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
03.11.24; 24.17.02

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de bar si cafenea, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere, servicii de pensiune,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de case de vacanţă.

───────

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREȘTI, 
021527,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
verde

(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

AUTO ZYP SERVICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.03.01; 03.03.17; 03.03.24; 18.01.21

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piese de schimb pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese de
schimb pentru vehicule, servicii de comerț cu
amănuntul online în legătură cu piese de schimb
pentru vehicule.
37. Întreținere și reparații de vehicule, servicii de
dezmembrare.

───────

(540)

BARTISSTRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Seturi prepare cocktail cu accesorii
respectiv: shaker, strecuratori de bar,
strecuratorare hawthorne, strecuratoare julep,
sita conica, lingura de bar, pistil/muddler, cleste

(210) M 2021 08364 (111)183061
(151) 22/11/2021
(732) OREGON PARK ONE S.R.L.,

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
65, AP 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013812, ROMANIA

(540)

OREGON PARK

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrarea (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, servicii ale
birourilor de cazare (închiriere aparatmente),
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii de agenţie imobiliară,
evaluări imobiliare, managementul imobiliar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
strângerea de fonduri caritabile, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,

(210) M 2021 08357 (111)182886
(151) 22/11/2021
(732) VASILICĂ-CRISTI PINTILIUC, 

SAT BURLA NR. 198, 
JUD. SUCEAVA,
COMUNA BURLA, 
SUCEAVA,ROMANIA

(210) M 2021 08363 (111)183132
(151) 22/11/2021
(732) CAMASSIA ONE SRL, 

STR. VLAICU VODA NR 16, 
BL V65 SC1 AP 3 SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,031247, ROMANIA

gheata, desfacator dopuri, storcator manual,
scobitori inox decor.

───────

ŞOSEAUA PIPERA 
NR.46D-46E-48, OREGON PARK,
CORP B, PARTER, UNITĂŢILE B032 
ŞI B042, BIROUL NUMARUL1, 
SECTOR 2, BUCURESTI,014254, 
ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

681

depozite de valori, transferul electric de
fonduri, stabilirea finanţări pentru proiectele
de construcţii, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare
ca răspuns la cererile de ofertă / evaluări
financiare ca răspuns la cererile de propuneri
(rfp), servicii financiare, subscrierea asigurărilor
de incendiu, evaluare fiscală, finanţare pentru
achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, subscrierea
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
în domneiul asigurărilor, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii de garanţii,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
organizarea colectelor, evaluarea operelor de
artă.
39. Închiriere de parcări, închiriere de garaje.

───────

(210) M 2021 08370 (111)183149
(151) 22/11/2021
(732) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA

VE SANAYI ANONIM SIRKETI,
MASLAK MAHALLESI SUMER
SOKAK NO. 4, MASLAK OFFICE
BUILDING KAT 13 SARIYER,
ISTANBUL, TURCIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 051565, ROMANIA

(540)

ALIX XO PARFUMDEO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumerie, uleiuri esentiale,
preparate de albire și alte substanțe de spalare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA ÎNTÂI TU!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, tiparituri închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,

(210) M 2021 08378 (111)182912
(151) 22/11/2021
(732) PRO TV SRL, 

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU 
NR. 105,PARTER, CAM. 101, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  alb, albastru, galben,
rosu
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transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,

închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate, închiriere,
leasing sau închiriere de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate (fara posibilitatea de
cumparare sau achizitie prin inchiriere), expoziție
de programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate în scopuri de divertisment,
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educaționale, sportive sau culturale, organizare
de divertisment, pregătirea și producția de
programe radio, programe de televiziune,
filme, benzi video preînregistrate, dvd-uri,
materiale audio și / sau vizuale, casete video
preînregistrate, discuri video preînregistrate
sau filme pentru distribuție pentru transmisie
sau difuzare prin orice mijloace, furnizare de
programe radio, programe de televiziune, filme,
materiale audio și / sau vizuale sau filme online
(nu poate fi descărcat), publicarea de materiale
tipărite și înregistrări, servicii de imagistică
digitală, dublaj, editare de benzi video, producție
cinematografică, închiriere de filme, studiouri de
film, furnizarea de facilități de cinematografe,
producția de spectacole, producție de benzi
video pentru filme, închiriere de echipamente
audio, închiriere de aparate de iluminat pentru
platouri de teatru sau studiouri de televiziune,
închiriere de proiectoare de film și accesorii,
închiriere de echipamente radio, închiriere
de televizoare și echipamente de televiziune,
închiriere de camere video, închiriere de benzi
video, producții de teatru, servicii de studio de
film, organizarea sau găzduirea de ceremonii
de premiere, prezentare de filme, producția de
efecte speciale pentru filme, servicii de rezervare
pentru evenimente sportive, științifice, politice și
culturale, producție de lucrări de artă pentru filme
de animație, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea de conținut video și audio prin vânzare
și închiriere, prin care consumatorul are dreptul
la vizionări unice sau multiple ale conținutului
media prin orice formă de dispozitiv de redare,
toate legate de divertisment, educație, sport și
cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

Zi de bine, ROMÂNIA!

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.24; 25.12.25; 26.04.02

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

16. Publicații periodice (tipărituri), reviste,
albume, cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, închiriere și comercializare
de spațiu publicitar, respectiv punerea la
dispoziția terților a unor spații publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul emisiunilor de radio/televiziune și
în pauzele publicitare ale acestora, în cadrul
publicațiilor online și offline, și pe portaluri și site-
uri web dedicate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe

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

(210) M 2021 08380 (111)182911
(151) 22/11/2021
(732) PRO TV SRL, 

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER, CAM. 101, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii

de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate, închiriere,
leasing sau închiriere de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate (fără
posibilitate de cumpărare sau achiziție prin
închiriere), expoziție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
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televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video,
producții de teatru, servicii de studio de film,
organizarea sau găzduirea de ceremonii de
premiere, prezentare de filme, producția de
efecte speciale pentru filme, servicii de rezervare
pentru evenimente sportive, științifice, politice și
culturale, producție de lucrări de artă pentru filme
de animație, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea de conținut video și audio prin vânzare
și închiriere, prin care consumatorul are dreptul
la vizionări unice sau multiple ale conținutului
media prin orice formă de dispozitiv de redare,
toate legate de divertisment, educație, sport și
cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(540)

NORDVET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
03.01.16

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

44. Servicii veterinare, chirurgie veterinara,
stomatologie veterinara, servicii de asistenta
in domeniul veterinar, furnizare de informații
despre servicii veterinare, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, sterilizarea animalelor, servicii de
tuns pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de spitalizare pentru animale,
asistență medicală pentru animale, îngrijire de
animale de companie, servicii de îmbăiere pentru
animale de companie, servicii de analize de
laborator în cadrul tratamentului pentru animale,
introducere de microcipuri sub pielea animalelor
de companie, în scopul localizării și identificării,
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de vaccinare,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii de oftalmologie, perierea animalelor
de companie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor.

───────

(210) M 2021 08381 (111)183033
(151) 22/11/2021
(732) NORD VET SRL, 

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

STR. PRIMAVERII NR. 16, 
CAMERA2, JUDEȚ SUCEAVA, 
GURA HUMORULUI, 
SUCEAVA,ROMANIA
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(210) M 2021 08384 (111)182878
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

(540)

DOMENIILE CARAMAN

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

33. Vin, băuturi alcoolice cu excepția berii.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul a vinului și a altor băuturi alcoolice,
servicii de vânzare pe internet sau prin cataloage
a băuturilor alcoolice și a vinului.
43. Servicii de alimentație publică în cramă.

───────

(210) M 2021 08386 (111)183016
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

(540)

TAMAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210) M 2021 08387 (111)183017
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

(540)

RUPESTRU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210) M 2021 08388 (111)183014
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

(540)

GEMINI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

BD. MAMAIA NR.227, 
JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

BD. MAMAIA NR.227, 
JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 
NR.144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 
NR.144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 
NR.144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 
NR.144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

BD. MAMAIA NR. 227,
JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

BD. MAMAIA NR.227, 
JUD.CONSTANȚA, 
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2021 08389 (111)182877
(151) 22/11/2021
(732) ALEZZI BEACH RESORT SRL,

(540)

ALEZZI ODYSSEY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.08

clase:
36. Afaceri imobiliare, administrare imobile,
închiriere imobile, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru cumpărare-vânzare bunuri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08390 (111)183015
(151) 22/11/2021
(732) ALEZZI BEACH RESORT SRL,

(540)

ALEZZI TOWERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.08

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

36. Afaceri imobiliare, administrare imobile,
închiriere imobile, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru cumpărare-vânzare bunuri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

STR. PRELUNGIREA D13, 
NR.6A, CORP C1, PARTER, 
JUD.CONSTANŢA, 
NĂVODARI,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI 
NR.144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, 
AP. 46,JUD. CONSTANŢA, 
CONSTANȚA, ROMANIA

STR. PRELUNGIREA D13, 
NR.6A, CORP 1, PARTER, 
JUD.CONSTANŢA, 
NĂVODARI,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI 
NR.144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, 
AP. 46,JUD. CONSTANŢA, 
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
negru
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(210) M 2021 08400 (111)183023
(151) 23/11/2021
(732) DM SPORT & ENERGY S.R.L.,

STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR.102, CAMERA 22, SC. E, ET. 3,
AP. 21, SECTOR 2, BUCURESTI,
020283, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLVD. ION IONESCU DE LA BRAD
NR. 65, ET. 1, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013812, ROMANIA

(540)

National Golf & Country
Club By DM Sport & Energy

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

16. Cărți în domeniul cursurilor de golf, pliante
cu imagini detaliate ale găurilor unui teren de
golf, suporturi pentru cartele de scor pentru golf,
tabele de scor pentru golf.
18. Umbrele de golf, bagaje și genți de transport,
umbrele şi umbrele de soare.
24. Prosoape pentru golf.
25. Articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, fuste de golf, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
pantaloni de golf, pantaloni scurți de golf,
pantofi de golf, șepci pentru golf, imbracaminte,
incaltaminte, articole de acoperit capul.
28. Accesorii pentru antrenamentul de golf,
articole pentru practicarea golfului, benzi de
prindere pentru crose de golf, capete pentru
crose de golf, cărucioare pentru saci de
golf, covoare de golf, covoare de golf pentru
exersarea de interior de putting, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), crose de golf, crose de golf cu cap
metalic, crose de golf tip putter, discuri de
golf pentru exersarea de interior de putting,
dispozitive de recuperare a mingilor de golf,
dispozitive pentru alinierea loviturii la golf,
dispozitive pentru antrenament de golf, etichete
din piele pentru genți pentru crose de golf,
etichete pentru gențile de golf, genți de golf,
genți pentru crose de golf, cu sau fără roți, genți
pentru crose de golf, genți pentru echipament
de golf, cu roți, crose de golf, huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, huse adaptate pentru genți

de golf, huse pentru capetele croselor de golf,
huse pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
mânere de crose de golf, mânere pentru crose
de golf, mănuși de golf, marcatoare pentru mingi
de golf, mingi de golf, plase pentru exersarea
golfului, săculețe pentru suporturile de mingi de
golf, steaguri de golf (articole de sport), suporturi
pentru genți de golf, suporturi pentru mingi de
golf, suporturi pentru truse de golf (pentru crose
și mingi), suporturi speciale pentru păstrarea
croselor de golf, unelte de refacere a gazonului
(accesorii de golf).
35. Promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
publicitate, inclusiv promovare de produse
și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, coordonare de evenimente comerciale,
realizarea de evenimente comerciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, promovare de
competiții și evenimente sportive, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare.
36. Sponsorizarea financiară a evenimentelor
de arte vizuale, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizarea
financiară a evenimentelor teatrale,
sponsorizarea financiară a evenimentelor de
dans.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente automobilistice,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
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culturale, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de evenimente de gimnastică,
organizare de evenimente de fotbal, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
de evenimente de ciclism, organizare de
evenimente de recreere, coordonare de
evenimente sportive în direct, organizare de
evenimente în scopuri culturale, producție de
evenimente sportive pentru filme, producție
de evenimente sportive pentru radio,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, supervizare și arbitraj în evenimente
sportive, organizare de evenimente de patinaj
artistic, închiriere de echipament pentru
evenimente sportive, servicii privind organizarea
de evenimente fotbalistice, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, organizare de evenimente pentru
divertisment, publicare de calendare de
evenimente, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, producție
de evenimente de divertisment în direct,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de evenimente de curse
de vehicule, organizare de evenimente de
sărituri la obstacole, organizare de evenimente
sportive în domeniul fotbalului, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, procedeul handicapului aplicat în
evenimentele sportive, organizare și coordonare
de evenimente sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de evenimente de divertisment cosplay,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, rezervare de bilete la evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente sportive electronice în direct,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice, organizare de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, organizare de
evenimente sportive în cadrul comunităților,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, evenimente

de degustări de vinuri în scopuri educative,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive cu animale, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, organizare de evenimente de curse
cu automobile de serie, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente sportive, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, organizare
de curse automobilistice, de tururi și de
evenimente de curse, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, ajustarea
croselor de golf pentru utilizatorii individuali,
furnizarea de cursuri de golf, divertisment de
tipul turneelor de golf, furnizare de instalații
pentru jocul de golf, închiriere de echipament de
golf, lecții de golf, organizare de competiții de
golf, organizare de turnee de golf, organizare
de turnee de golf profesionist, organizare de
turnee sau competiții de golf pentru profesioniști,
organizare, planificare și coordonare de turnee
sau concursuri de golf profesional, organizare,
pregătire și coordonare de jocuri de golf,
organizarea turneelor de golf, planificarea de
turnee profesioniste de golf, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, servicii de caddy la
jocul de golf (băiat care strânge mingile de golf),
servicii de divertisment legate de jocul de golf,
servicii pentru golf, servicii pentru terenuri pentru
practicarea loviturilor de golf (driving range),
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
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ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale.
42. Proiectare de terenuri de golf, servicii de
arhitectura si urbanism, servicii ale inginerilor și
oamenilor de știință care efectuează evaluări,
estimări, cercetări și rapoarte în domeniile
științific și tehnologic, inclusiv consultanță
tehnologică.
43. Servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară.

───────

(540)

La Huţanu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
catering.

───────

(540)

CRAFTERIA Arta pentru suflet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
20.01.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: flori artificiale, coroniţe din flori
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), articole decorative
pentru păr, dantelă, şnur şi broderie, produse
de mercerie, panglici şi funde, nasturi, rozete

(210) M 2021 08413 (111)183097
(151) 23/11/2021
(732) ELENA-RAMONA HUŢANU, 

ŞOS. BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE 
NR.2E,JUDETUL ILFOV, BUFTEA,
 ILFOV,ROMANIA

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

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

STR. MORUZEŞTILOR 
NR. 20, SECTOR5, 
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2021 08415 (111)183100
(151) 23/11/2021
(732) DOREL VOICU, 
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(mercerie), ciucuri (mercerie), ornamente pentru
îmbrăcăminte, plante şi flori naturale, flori uscate
pentru decorare, conuri de pin, plante uscate
pentru decorare, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, insigne din metale preţioase,
mărgele pentru fabricarea bijuteriilor, cutii
din metale preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări
realizate din textile brodate (bijuterii), broşe
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, suvenire din cupru, butoni de cămaşă,
cercei, pandantive bijuterii / pandantive pentru
bijuterii, cutii de bijuterii, medalioane (bijuterii),
medalii, coliere (bijuterii), statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
lemn, umerașe de haine nemetalice, cutii din
lemn, cutii decorative de lemn, cutii portabile
(recipiente) din lemn, coșuri decorative din
lemn, cutii de depozitare (lemn), cutii pentru
stivuit (lemn), cutii de lemn pentru sticle,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, recipiente sub formă de cutii confecționate
din lemn, figurine din lemn, obiecte de artă
din lemn, modele ornamentale realizate din
lemn, cârlige confecționate din lemn pentru
perdele, mânere din lemn pentru ferestre, uşi
şi sertare, rame din lemn pentru tablouri, forme
confecționate din lemn pentru rame de tablou,
cutii asamblate pentru ambalat din lemn, panouri
decorative din lemn (mobilier), cutii de scrisori
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, ornamente pentru cadre
(rame din lemn), tăvi din lemn care pot fi stivuite,
ornamente de sărbători din lemn (nu ornamente
pentru brad), trofee de lemn, mobilier din
lemn, vase din lemn pentru plante, decoraţiuni
de perete din lemn, decoraţii pentru masă
(ornamente) confecţionate din lemn, sticlărie şi
articole din porţelan, ceramică, lut, teracotă şi
sticlă, ornamente pentru pomul de crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
jucării din lemn, jucării educative din lemn, din
producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 08422 (111)183094
(151) 23/11/2021
(732) CRISTINA-DENISA POTECARU,

(540)

MediaFLUX.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
abonament la un pachet media de informații,
abonament la ziare electronice, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
actualizarea informațiilor publicitare într-o bază
de date computerizată, administrare în materie
de activități de marketing, publicitate exterioara,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenții de publicitate, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de informații
comerciale, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, închiriere de spații
publicitare, înregistrarea de comunicate scrise și
de date, optimizarea traficului pe site, organizare
de abonamente la pachete media, organizare
de abonamente la ziare electronice, publicare
de texte publicitare, servicii de gestionare a
datelor, transcriere a comunicațiilor înregistrate,
transcriere de date, transcrieri stenografice.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de agenții
de presă, buletine electronice (telecomunicații),
buletine informative computerizate, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare de

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

INT. FERMEI A, NR.5,
SAT CORBEANCA, 
JUDET ILFOV,  
COMUNA CORBEANCA, 
ILFOV, ROMANIA
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date prin mijloace de telecomunicații, difuzare
de date, difuzare de material audio și video
pe internet, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
transmisie de informații prin rețele de comunicații
electronice, transmisie de informații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, consultanță editorială,
furnizare de reportaje de către agenții de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, furnizare de publicații electronice,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în
format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de ziare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare online de ziare electronice, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de editare, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, servicii de programe de știri pentru radio
sau televiziune, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii jurnalistice,
furnizare de mijloace media audio și vizuale prin
rețele de comunicații, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, redactarea de texte,
altele decât cele publicitare, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare audio și video, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de reporteri de știri.

───────

(210) M 2021 08423 (111)183009
(151) 23/11/2021
(732) ONESOUL RESTAURANT S.R.L.,

(540)

ONE Soul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
26.02.07

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, aperitive (tartine), brioșe, blaturi de
pizza, clătite, hot dog (sandvișuri), hamburgeri
introduși în chifle, paella, pizza, plăcinte cu
carne, plăcintă cu carne, ravioli, rizoto, salate
de paste, sandvișuri, sushi, tortillas, paste
făinoase umplute, paste alimentare făinoase,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), budinci, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului de
crăciun, fructe trase în ciocolată, iepurași de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), nuga,
panettone (cozonac italian), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
cofetărie și înghețate, specialități de patiserie,
spume de ciocolată, tiramisu, glazuri dulci și

STR. ZAHARIA STANCU NR.6,
BIROUL 1, BL.C1, AP.108, 
JUDEȚBRAȘOV, BRAȘOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1,BIROU 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA
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umpluturi, aluaturi și amestecuri din acestea,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște
(aluat umplut), produse pentru a stabiliza frișca.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de preparare a alimentelor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
școli, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor.

───────

(540)

extended

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 24.17.02; 26.13.25

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, servicii de intermediere
comercială, marketing digital, consultanță în
marketing, campanii de marketing, asistență în
marketing, estimări pentru marketing, gestiunea
stocurilor, gestiunea computerizată a stocurilor,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, optimizarea motoarelor
de căutare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare de afaceri, asistență
comercială în managementul afacerilor, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii
privind planificarea afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de
administrare de stocuri, organizarea afacerilor,
management computerizat de birouri, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de vizualizare și accesare a facturilor, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de facturare, întocmire de rapoarte comerciale,
întocmire de rapoarte de marketing, rapoarte și
studii de piață, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, administrare de programe
de fidelizare a clienților, servicii de procesare
a datelor on-line, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, analize și rapoarte statistice, publicitate

(210) M 2021 08426 (111)183029
(151) 23/11/2021
(732) EXTENDED DEV SRL, 

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI 
NR.12-14, SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2G, 
BL. A,PARTER, AP. 08, 
JUDEȚ GALAȚI,GALAȚI, 
ROMANIA
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pentru site-urile web ale firmelor, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, administrare
de servere, actualizarea paginilor web pentru
terți, analiza sistemelor informatice, analize
computerizate, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
platformă ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conţinut audiovizual, conţinut video
şi mesaje, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului, servicii de găzduire, software ca şi serviciu
şi închiriere de software, asigurarea posibilităţii
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăţilor
electronice, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conţinut multimedia şi de
comentarii între utilizatori, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, proiectare,
creare și programare de pagini web, gestionarea
motoarelor de căutare, dezvoltare software,
programare și implementare, consultanță it,
servicii de consiliere și asigurare de informații,
concepție grafică de materiale promoționale,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, cercetare în domeniul
designului, artă grafică și design, consultanță
în materie de design web, consultanță în
materie de design, creare și actualizare de
pagini principale pentru rețele de calculatoare,
creare, proiectare și întreținere de pagini web,
creare de pagini web, consultanță tehnică în
materie de proiectare, studii de fezabilitate
în materie de proiectare, servicii tehnologice
privind designul, servicii de proiectare și
creare de pagini web, servicii de proiectare
grafică, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de grafică digitală, servicii
de ilustrare (design), servicii de design de

produs, servicii de creare de pagini web de
internet, servicii de consultanță în materie de
proiectare, servicii de consultanță în materie de
design industrial, servicii de consultanță pentru
amenajarea magazinelor, redactare de site-uri
electronice, proiectare și dezvoltare de metode
de testare și analiză, proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web, proiectare de
pagini web în scopuri publicitare, planificare în
domeniul designului, design vizual, dezvoltare,
proiectare și actualizare de pagini principale,
design grafic și industrial, creare și design de
site-uri web pentru terți, programare de software
pentru evaluarea comportamentului clienților
în magazine online, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologia pentru
tranzacții de comerț electronic, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, întreținere de software
utilizat în domeniul comerțului electronic,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, dezvoltare de
programe pentru procesarea datelor, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, elaborare
de programe de calculator pentru analize și
rapoarte comerciale, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), design de site-uri
web, redactare de site-uri electronice, întreținere
de site-uri web, proiectare de site-uri web, creare
de site-uri pe internet, găzduire de site-uri web
pentru terți, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, închiriere de
spații de stocare pentru site-uri web, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și întreținere de site-uri
web pentru terți.

───────
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(210) M 2021 08429 (111)183142
(151) 23/11/2021
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

ROCKSTAR REFRESH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi non-alcoolice
din fructe şi sucuri de fructe, băuturi pentru
sportivi, băuturi energizante.

───────

(540)

mefi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0b3c5d), galben (HEX #dcb212)

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

9. Ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice /
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi
de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate
descărcabil, baterii anodice / baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările 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 branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,

(740) PETOSEVIC SRL, 
STR.  DIONISIE LUPU  NR.  54, 
ETAJ 2, SECTOR 1,BUCURESTI, 
010458, ROMANIA

(210) M 2021 08448 (111)182973
(151) 24/11/2021
(732) LIKE WEB SRL, 

SAT GHEORGHE DOJA 
NR. 72, JUDEŢ BACAU,
COMUNA RĂCĂCIUNI, BACĂU,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, 
STR. ŢUŢEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR. 1, ET. 3,AP. 11, CAM. 3, 
JUDEŢ IAŞI, IAŞI,700730, IAȘI, 
ROMANIA
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carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
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 curăţare
pentru discurile de pick-up / aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor / articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate 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, aplicaţii 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, brăţări 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 contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tablet, 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, magneţi 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 medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere 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 protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
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distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
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, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (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 greutăţi 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 carduri de credit,

paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (gps), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente) / carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale / automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi 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 şi echipamente pentru salvarea vieţii,
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 (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
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casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, 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,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule / înregistratoare
de kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile / celulare / telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi 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, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi 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 uşi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),

planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe 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 ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor x, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie 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 siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor / 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 siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
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, computer game
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software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, detectoare de semnale
de satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (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 şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre /indicatori de pantă / inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti 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

şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi 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 protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare 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 şi maşini 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
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
plăci transparente (fotografie) / diapozitive
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(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi 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 bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie 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
şi echipamente de producere a razelor x,
altele decât cele pentru uz medical, aplicații
software descărcabile, software descărcabil
pentru managementul relațiilor cu clienții
(crm), software descărcabil pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,

consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop publicitar sau
comercial, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, 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
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
42. Servicii de calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, servicii de analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, 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, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, inginerie,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
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, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, controlul calităţii,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
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cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, deblocarea telefoanelor mobile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(540)

LOCOSLIM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11; 24.17.04

clase:
41. Antrenament sportiv, coaching sportiv
(instruire), activități sportive, antrenamente
sportive (instruire), servicii sportive, educație
sportivă, pregătire sportivă, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, pregătirea
profesorilor de sport (instruire), educație,
divertisment și sport, organizarea de competiții
sportive, servicii de educație sportivă, servicii de
pregătire sportivă, activități sportive și culturale,
servicii de educare sportivă, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, servicii
pentru parcuri sportive, rezervare de instalații
sportive, furnizare de cursuri de pregătire
sportivă, coordonare de evenimente sportive,
organizare de turnee sportive, organizarea
de evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive, exploatare de locații sportive, închiriere
de instalații sportive, servicii de sporturi
electronice, furnizare de săli de sport, organizare

de antrenamente de sport, activități sportive și
de recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
instruire în sporturi de iarnă, servicii educative
în domeniul sportului, furnizare de informații
referitoare la sport, servicii de divertisment legate
de sport, găzduire de ligi de sport fantezie,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizare de activități
sportive și competiții, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, închiriere de
echipament pentru evenimente sportive, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii informative cu privire la sporturi,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, servicii de supervizare și arbitraj
în evenimente sportive, furnizare de instalații
pentru turnee sportive, informații cu privire
la educația sportivă, producție de evenimente
sportive pentru radio, producție de evenimente
sportive pentru filme, furnizare de cursuri de
pregătire în activități sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, servicii educative,
de divertisment și sportive, furnizare de informații
legate de sportivi, furnizare de informații despre
activități sportive, organizare și coordonare
de competiții sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, furnizare de instalații sportive
de antrenament, furnizare de instalații pentru
sporturi electronice, furnizare de informații
despre sporturi electronice, închiriere de
echipament și instalații sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
și coordonare de evenimente sportive, servicii
de informare în domeniul sportului, furnizare
de instalații pentru săli de sport, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
furnizarea de informații legate de evenimente
sportive, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
închirierea de echipament pentru sport (cu
excepția vehiculelor), organizare de cursuri de
instruire legate de sport, servicii educaționale
și de instruire referitoare la sport, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
închiriere de echipament sportiv sau pentru
exerciții fizice, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,

(210) M 2021 08463 (111)183077
(151) 24/11/2021
(732) S.C. Premium FIT S.R.L., 

STR. DRM. VALEA CRICOVULUI 
NR. 88, BL. 1, SC. A, AP. 1, 
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (HEX fc15ff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, furnizare de servicii de săli și
cluburi de sport, servicii de săli de sport în
materie de culturism, servicii educaționale și
de instruire cu privire la sport, furnizare de
informații sportive prin intermediul mesajelor
telefonice preînregistrate, servicii de consultanță
referitoare la organizarea de manifestări
sportive, divertisment furnizat în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private (country club), servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii
de săli de sport în materie de antrenamentul
cu greutăți, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de înscriere și de rezervare de bilete la
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, coordonarea
antrenamentelor de fitness, administrare de
centre de fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, sport și fitness,
furnizare de cursuri de fitness aerian (aerial
fitness), consultanță în materie de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, educație fizică, furnizare de
instalații de educație fizică, educație cu privire la
sănătatea fizică, instruire în materie de educație
fizică, servicii în materie de educație fizică,
instruire în materie de educație fizică pentru
adulți și copii, furnizare de informații despre

educație fizică pe un site web online, servicii de
educație fizică, furnizare de cursuri de educație
fizică, servicii de școli de frumusețe, organizarea
de concursuri de frumusețe, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, servicii educative
cu privire la terapia de frumusețe, servicii de
instruire oferite de școlile de frumusețe, servicii
de organizare și coordonare de concursuri de
frumusețe.
44. Saloane de frumusețe, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță cu privire
la frumusețe, îngrijiri de igienă și frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, consiliere în
materie de sănătate, servicii de sănătate prin
hidroterapie, servicii medicale și de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
servicii de stațiuni balneare pentru sănătate,
furnizare de informații referitoare la sanatate,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire
la sănătate, studii de evaluare a riscului
privind starea de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea și bunăstarea corpului și
a spiritului, masaj, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj shiatsu, masaj thailandez,
masaj tradițional japonez, informații referitoare la
masaj, masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de masaj la picioare, servicii de masaj pentru
femei gravide, furnizare de informații despre
masaj tradițional japonez, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii de
consultare în legătură cu masajul, informații
medicale, clinici medicale, consultații medicale,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, efectuarea examenelor medicale,
servicii de îngrijiri medicale, închiriere de
instrumente medicale, planificare de tratamente
medicale, furnizare de servicii medicale,
furnizare de echipamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, compilarea de rapoarte
medicale, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale de stațiuni balneare,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
mobile ale clinicilor medicale, închiriere de
echipamente și aparate medicale, servicii
medicale de stațiune de tratament, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, furnizare de
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informații despre servicii medicale, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, furnizare de informații medicale în
sectorul sănătății, servicii de consiliere în materie
de instrumente medicale, furnizare de informații
în materie de îngrijiri medicale, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
închiriere de aparate și instalații în domeniul
tehnologiei medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii în
greutate, furnizare de informații în materie de
închiriere de mașini și aparate medicale, îngrijire
medicală, fizioterapie, terapie fizică.

───────

(210) M 2021 08467 (111)182899
(151) 24/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

(540)

PALL MALL SHINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru

rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(540)

Popasul Romanilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 01.01.01;
26.11.03; 26.11.05; 29.01.01; 29.01.02

clase:
35. Conducerea si administrarea afacerilor,
administrarea hotelurilor, administrare a
afacerilor pentru restaurante, servicii de
comanda online in domeniul restaurantelor care
ofera mancare la pachet si livrare la domiciliu,
servicii de marketing in domeniul restaurantelor.
39. Servicii de turism, organizarea transportului
pana la si de la hotel, livrare de alimente de catre
restaurante.
43. Cazare temporara, servicii hoteliere,
furnizare de informatii hoteliere, furnizare de
informatii online despre rezervari la hoteluri,
servicii de cazare hoteliera, rezervari de hoteluri,
servicii de catering hotelier, organizare de mese
la hoteluri, servicii de agentii de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de restaurant prestate de
hoteluri, cazare temporara la hoteluri si moteluri,

(BRANDS) INC., 
251 LITTLEFALLS DRIVE, 
SUITE 100,WILMINGTON, 
19808-1674,DELAWARE, 
STATELE UNITE ALEAMERICII

STR. DIMITRIE COMSA, 
NR.28,JUDETCLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,ROMANIA

(210) M 2021 08483 (111)182889
(151) 25/11/2021
(732) PROSONIC PRODCOM SRL, 

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

(591) Culori revendicate: auriu, rosu inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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rezervare de camere de hotel pentru calatori,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, servicii
prestate de agentii pentru rezervarii la hotel,
furnizare de informatii hoteliere printr-un site
web, furnizare de spatii special amenajate pentru
expozitii, in hoteluri, servicii de agentii de
turism pentru efectuarea de rezervari la hotel,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant si bar, servicii de restaurant in cadrul
hotelurilor, servicii de restaurante cu servire
la pachet, furnizare de alimente si bauturi in
restaurante si baruri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de sauna, servicii de masaj.

───────

(210) M 2021 08485 (111)182897
(151) 25/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

(540)
PALL MALL CHANGE

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţ
igarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigărilor/ţ
igaretelor, maşini manuale pentru injectarea
tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/ţ
igarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu
scopul de a fi încălzite.

───────

(540)

the cheesy way

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

30. Paste, sos pentru paste.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
lucrări de birou, administrarea afacerii, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa 30
respectiv: paste, sos pentru paste.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant

───────

(BRANDS) INC., 
STR. 251 LITTLEFALLS DRIVE 
SUITE, NR 100, 
WILMINGTON-DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(210) M 2021 08488 (111)182881
(151) 25/11/2021
(732) EATBLE BRANDS S.R.L., 

COMUNA BACIU, NR. 177F, 
JUDEŢ CLUJ,SAT POPEȘTI, 
407058, CLUJ,ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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(210) M 2021 08491 (111)183008
(151) 25/11/2021
(732) EATBLE TECHNOLOGY S.R.L.,

(540)

BOOST EAT!
PAIRING BENEFITS

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

9. Aplicații mobile, descărcabile.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, lucrări de birou.
42. Servicii de software aplicabil în domeniul
Horeca.

───────

(540)

CARMEZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, carne (aspic
de-), carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat / pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor alimentare, produselor alimentare

COM. BACIU, NR. 177F, 
JUDEŢCLUJ, SAT POPEȘTI, 
407058,CLUJ, ROMANIA

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

(210) M 2021 08493 (111)183096
(151) 25/11/2021
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA,

STR. FRĂSINET NR.34 A-34 B, 
BL.C1,ET.5, AP.C5, 
JUDETUL BUZAU,BUZĂU, 
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, 
SC.A, APT.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI,010497, ROMANIA
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traditionale, produselor din carne, preparate din
carne, mezeluri, din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online a
produselor alimentare, produselor alimentare
traditionale, produselor din carne, preparate
din carne, mezeluri, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(540)

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE CREMA

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.18; 26.02.01

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea electrice, mașini de
cafea electrice, filtre electrice de cafea, capsule
de cafea reîncărcabile, percolatoare electrice
de cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare electrice
de băuturi, aparate pentru răcirea băuturilor,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
instalații de încălzire a băuturilor, sisteme de
încălzire a băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, aparate termoelectrice
pentru încălzirea băuturilor, aparate pentru
distribuirea de băuturi reci, aparate electrice
pentru menținerea caldă a băuturilor fierbinți,
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu

(591) Culori  revendicate:  alb, negru, auriu,
galben , gri

STR. NICOLAE TECLU NR.51, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 032368, 
ROMANIA

(210) M 2021 08496 (111)183099
(151) 25/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, 

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
SC.A, AP.19, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010497, ROMANIA
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aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, uleiuri de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, doze de cafea, arome de cafea,
altele decât uleiurile esențiale, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare (înlocuitori de
cafea), boabe de cafea prăjite, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață pe
bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea

de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 08500 (111)182898
(151) 25/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(540)

TRUE2U

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

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

(BRANDS) INC., 
251 LITTLEFALLS DRIVE, 
SUITE 100,DELAWARE, 
WILMINGTON,19808-1674, 
DELAWARE,
STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(540)

HA HOTEL ARY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.01;
26.11.03; 29.01.12

clase:
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
administrarea hotelurilor, administrare a
afacerilor pentru restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor.
39. Servicii de turism, organizarea transportului
până la și de la hotel, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Cazare temporară, servicii hoteliere,
informații hoteliere, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, servicii de
catering hotelier, organizare de mese la hoteluri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, servicii prestate de
agenții pentru rezervării la hotel, furnizare de
informații hoteliere printr-un site web, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, restaurante cu

autoservire, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurante cu servire la pachet, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de saună, servicii de masaj.

───────

(540)

WABI PRIVATE LUXURY
GAME RESERVE

WATERBERG · 1927 ·

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.04.13

clase:
35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de publicitate privind industria
turismului, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu animale vii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice

STR: DIMITRIE COMSA NR.28, 
JUDEȚCLUJ, CLUJ NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

(210) M 2021 08514 (111)182888
(151) 26/11/2021
(732) PROSONIC PRODCOM SRL, 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

STR. ION NECULCE NR. 22, 
CORPA, BUCUREŞTI, 
SECTOR 1,ROMANIA

(210) M 2021 08520 (111)182963
(151) 26/11/2021
(732) Ştefănuţ-Cătălin ROMAN, 

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

(591) Culori revendicate: crem; maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, organizare și coordonare
de vânzări, pentru alte persoane, de animale și
bovine înregistrate și comerciale, organizare și
coordonare de vânzări de animale.
39. Servicii de transport aerian, servicii de
transport aerian de mărfuri, servicii de transport
aerian de pasageri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de ghizi de turism, servicii de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii oferite
de agenți pentru organizarea de călătorii,
organizarea de călătorii, coordonarea organizării
de călătorii individuale și de grup, furnizare de
informații online despre călătorii, organizare de
călătorii cu avionul, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de transport și călătorii,
organizare și intermediere de călătorii, servicii de
călătorii aeriene, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, transport,
închirierea mijloacelor de transport, organizare
și rezervare de călătorii, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Publicare de cataloage cu informații privind
călătoriile, instruire pentru vânătoare, organizare
de partide de vânătoare, servicii de ghiduri de
vânătoare.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, prestare de servicii de informații
despre cazare pe timpul călătoriilor și servicii
de agenții pentru rezervarea cazării pe timpul
călăloriilor, oferite călătorilor, cazare temporară
oferită de ferme de agrement, asigurarea de
hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni.
44. Servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
îngrijire a animalelor, asistență medicală pentru
animale, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii oferite

(210) M 2021 08527 (111)183095
(151) 26/11/2021
(732) FLORIN-ROBERTINO FLOREA,

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
11.03.03; 01.15.11

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

de complexuri balneare, servicii de stațiuni
balneare pentru sănătate.

───────

STR. ZBOINA NEAGRĂ 
NR.8-10, BL. 91-95, SC. 3, 
ET. 3, AP.103, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

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

Ganomag

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: cafea, băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de băuturi pe bază de cafea, ceai,
amestecuri de băuturi pe bază de ceai, ciocolată,
amestecuri de băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi nealcoolice,
și anume sucuri de fructe, băuturi din sucuri
de fructe și din plante, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, miere și produse pe
baza de miere, propolis, suplimente alimentare,
suplimente nutritive, suplimente pe bază de
plante, tincturi pe baza de plante, tincturi
medicinale, cosmetice, produse de îngrijire
a pielii, și anume creme, loțiuni și creme
hidratante, produse de îngrijire personală, și
anume pastă de dinți, din producţie proprie
şi a unor terţi, (exceptând transportul lor),
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pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 08529 (111)183098
(151) 26/11/2021
(732) MARCELA STANCU, SAT 2 MAI,

(540)

La Polovnik

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.01; 02.03.23; 11.01.02; 25.01.05

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

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

(540)

ESD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.01.13; 01.15.03

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

9. Folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
lentilele telefoanelor inteligente, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse pentru tablete,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, cabluri telefonice,
cabluri usb, cabluri ethernet, cabluri audio,
cabluri de conectare, conectoare pentru cabluri

JUD. CONSTANȚA, 
COMUNALIMANU, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA , 
STR.POLONĂ NR. 115, BL 15, SC. A,
 APT19, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
010497,ROMANIA

───────

(210) M 2021 08572 (111)183119
(151) 30/11/2021
(732) ENDOSTYLE, 

STR.GRIGORE PROCOPIU 
NR.46,, BL.G3, SC.B,AP.3, 
JUD. VÂLCEA, 
RAMNICUVALCEA, 240193, 
VALCEA,ROMANIA
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audio, cabluri pentru sincronizarea datelor,
cabluri pentru transmisia de date, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, unități cu difuzor pentru
birou sau montat în mașină pentru a permite
folosirea unui telefon mobil în modul hands-
free, suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi cu inel pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile, căști,
căști audio, căști fără fir, combinații de căști
cu microfon, căști pentru telefoane inteligente,
stickuri de memorie, carduri de memorie, usb
hub-uri, adaptoare usb

───────

(210) M 2021 08600 (111)183146
(151) 02/12/2021
(732) GLORY RESIDENCE S.R.L.,

STR. INDEPENDENTEI, NR. 47,
DEMISOL, BL. 43, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Glory residence

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
07.01.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben,
portocaliu, maro

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea şi administrarea

afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
36. Gestiunea imobilelor, administrare de
imobile, servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții).

───────

(540)
Soumixpro

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

9. Suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse pentru tablete,
tastaturi pentru tablete, tablete, tablete digitale,
huse din piele pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, suporturi de tablete adaptate

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

(210) M 2021 08609 (111)183155
(151) 02/12/2021
(732) DINAMIC STORE SRL, 

STR. LIVIU REBREANU, NR. 13,
BL. N2, SC.1, ET. 9, AP. 204, 
SECTOR 3, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, 
STR.SOCULUI, NR. 51D, 
JUDETULILFOV, 
COMUNA CORBEANCA, 
SAT  PETREȘTI, 077067, ILFOV, 
ROMANIA
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pentru folosirea în automobile, baterii, baterii
externe, carcase de baterii, adaptoare de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru telefoane, cabluri pentru baterii, baterii
pentru vehicule, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
pentru lanterne de buzunar, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare de baterii pentru
laptop-uri, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, telefoane,
telefoane mobile, telefoane digitale, telefoane
inteligente, huse pentru telefoane, căști pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, tastaturi
pentru telefoane inteligente, fete pentru
telefoane celulare, carcase pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
memorii externe pentru telefoane celulare,
cabluri usb pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, joystickuri
adaptate pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, huse din piele pentru telefoane inteligente,
protecţii de ecran pentru telefoane mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, căști in-ear,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, boxe, boxe stereo, boxe portabile,
boxe de calculator, boxe pentru automobile,
suporturi pentru boxe, boxe de monitor, boxe fara
fir, cabluri pentru boxe, microfoane, microfoane
binaurale, suporturi pentru microfoane, brațe
telescopice pentru microfoane, microfoane cu

difuzor fără fir, microfoane pentru dispozitive
de comunicație, aparate de mixaj pentru
microfoane, divizoare electronice de semnal
pentru microfoane, plăci de sunet, amplificatoare
pentru chitare bas, amplificatoare audio,
amplificatoare, amplificatoare electrice, prize
electrice, prize de alimentare cu energie
electrică, prelungitoare cu prize multiple, prize
de telefon, protecții pentru prize, prize pentru
telefon, prize duble pentru căști, cutii de prize
electrice, rame pentru prize electrice, prize
pentru aparate de ras electrice, prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
adaptoare de călătorie pentru prize electrice,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, huse pentru tastaturi de calculator.
11. Becuri de iluminat, corpuri de iluminat,
lămpi de iluminat, lanterne de iluminat, aparate
de iluminat, dispozitive de iluminat, lanterne
pentru iluminat, elemente de iluminat, instalații
de iluminat electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, tuburi luminoase pentru iluminat,
lămpi pentru iluminat festiv, tuburi de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat și reflectoare,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
cu halogen, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate de iluminat pentru vehicule, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, corpuri de iluminat
cu infraroșu, aplice (corpuri electrice de iluminat),
corpuri de iluminat de uz casnic, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
electrice de interior, aparate de iluminat cu
ecran plat, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, aparate de iluminat cu fibră electrică,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat), filtre
colorate pentru aparate de iluminat, instalații
de iluminat cu fibră optică, lumânări electrice
acționate cu baterii, lămpi cu led, becuri de
lămpi, filtre pentru lămpi, lămpi cu halogen,
lămpi din sticlă, dulii pentru lămpi electrice, lămpi
pentru camping, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi electrice de noapte, abajururi de sticlă
pentru lămpi, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi electrice pentru iluminare
în interior.
35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

714

prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale.

───────

(210) M 2021 08624 (111)182906
(151) 03/12/2021
(732) ALEXANDRA - ANA BIVOLU

(540)

VICTORIA mea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

- CÂRSTEA, 
STR. BANULANTONACHE 
NR. 52-60, SC.D, ET.1, 
APT.5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2021 08636 (111)183044
(151) 03/12/2021
(732) MAISON MERVEILLE S.R.L.,

(540)

5th ESSENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, cutii de prezentare pentru bijuterii,
pandantive bijuterii / pandantive pentru bijuterii,
lanţuri (bijuterii), brăţări (bijuterii), cercei, broşe
(bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii cu strasuri
(imitaţii de bijuterii), medalioane (bijuterii),
crucifixuri ca bijuterii, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii din
fildeş, bijuterii cloisonné, bijuterii din metale
neprețioase, perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), cleme pentru bijuterii,
pandantive pentru brelocuri, bijuterii pentru
pălării, bijuterii pentru pantofi, ace de cravata,
agrafe de cravata, butoni de cămaşă, aliaje din
metale preţioase, bijuterii din chihlimbar, pietre
preţioase, pietre semipretioase, perle, metale
preţioase, în formă brută sau semiprelucrate,
rozarii / mătănii, argint filat (bijuterii), figurine din
metale preţioase / statuete din metale preţioase,
opere de artă din metal preţios, aur, în formă
brută sau foiţa, aur filat (bijuterii), portofele de
bijuterii, inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie

fără valoare sau podoabă decorativă), medalii,
furnituri de bijuterii, ace ornamentale, elemente
componente pentru bijuterii, cleme şi mărgele
pentru bijuterii, brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare referitoare la bijuterii, cutii de
prezentare pentru bijuterii, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, lanţuri (bijuterii),
brăţări (bijuterii), cercei, broşe (bijuterii), coliere
(bijuterii), bijuterii cu strasuri (imitaţii de
bijuterii), medalioane (bijuterii), crucifixuri ca
bijuterii , crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), bijuterii din fildeş, bijuterii
cloisonné, bijuterii din metale neprețioase ,
cleme pentru bijuterii, pandantive pentru
brelocuri, bijuterii pentru pălării, bijuterii pentru
pantofi, ace de cravata, agrafe de cravata,
butoni de cămaşă,aliaje din metale preţioase,
bijuterii din chihlimbar, pietre preţioase, pietre
semipretioase, perle, metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, rozarii /
mătănii, argint filat (bijuterii), figurine din metale
preţioase / statuete din metale preţioase, opere
de artă din metal preţios, aur, în formă
brută sau foiţa, aur filat (bijuterii ,portofele
de bijuterii, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă) /
lanţuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalii, furnituri de bijuterii, ace ornamentale,
elemente componente pentru bijuterii, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
servicii de vânzare cu amănuntul on line
si servicii de vânzare cu ridicata online
in legatura cu bijuterii, cutii de prezentare
pentru bijuterii, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, lanţuri (bijuterii), brăţări (bijuterii),
cercei, broşe (bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii
cu strasuri (imitaţii de bijuterii), medalioane
(bijuterii), crucifixuri ca bijuterii , crucifixuri
din metale preţioase, altele decât bijuteriile,
bijuterii din fildeş, bijuterii cloisonné, , bijuterii
din metale neprețioase, cleme pentru bijuterii,
pandantive pentru brelocuri, bijuterii pentru
pălării, bijuterii pentru pantofi, ace de cravata,
agrafe de cravata, butoni de cămaşă,aliaje din
metale preţioase, bijuterii din chihlimbar, pietre
preţioase, pietre semipretioase, perle, metale
preţioase, în formă brută sau semiprelucrate,
rozarii / mătănii, argint filat (bijuterii), figurine
din metale preţioase / statuete din metale
preţioase, opere de artă din metal preţios,
aur, în formă brută sau foiţa, portofele de
bijuterii, inele de chei (inele despicate cu

STRADA MIHAI VITEAZUL
NR 99, SAT VIFORÂTA, 
JUD.DAMBOVITA, 
COMUNAANINOASA, 
DAMBOVIȚA,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU 
NR. 94, BLOC14A, SCARA 4, ETAJ 2, 
AP. 127,SECTOR 1, BUCURESTI, 
011146,ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

716

bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă) /
lanţuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalii, furnituri de bijuterii, ace ornamentale,
elemente componente pentru bijuterii, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
servicii de vânzare in magazine specializate
in legatura cu bijuterii, cutii de prezentare
pentru bijuterii, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, lanţuri (bijuterii), brăţări (bijuterii),
cercei, broşe (bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii
cu strasuri (imitaţii de bijuterii), medalioane
(bijuterii), crucifixuri ca bijuterii , crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, bijuterii cloisonné, bijuterii din metale
neprețioase,cleme pentru bijuterii, pandantive
pentru brelocuri, bijuterii pentru pălării, bijuterii
pentru pantofi, ace de cravata, agrafe de cravata,
butoni de cămaşă,aliaje din metale preţioase,
bijuterii din chihlimbar, pietre preţioase, pietre
semipretioase, perle, metale preţioase, în formă
brută sau semiprelucrate, rozarii / mătănii, argint
filat (bijuterii), figurine din metale preţioase /
statuete din metale preţioase, opere de artă
din metal preţios, aur, în formă brută sau
foiţa, aur filat (bijuterii) portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), medalii,
furnituri de bijuterii, ace ornamentale, elemente
componente pentru bijuterii, cleme şi mărgele
pentru bijuterii, brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele), servicii de
comenzi online in legatura cu bijuterii

───────

(210) M 2021 08637 (111)183093
(151) 03/12/2021
(732) PETRIŞOR - IUSTINIAN FRÎNCU,

(540)

12 BOOKY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
27.07.24

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

35. Lucrări de birou în legătură cu servicii
de programare a întâlnirilor la centre de
infrumusetare furnizate online prin intermediul
unei platforme web şi a unei aplicaţii pentru
telefonul mobil (lucrări cu caracter administrativ),
servicii de publicitate pentru centre de
infrumusetare, toate acestea fiind în legătură cu
un program de calculator utilizat în legătură cu
efectuarea de programări/servicii la centre de
infrumusetare (promovare)
42. Furnizarea unei platforme web şi a
unei aplicaţii pentru telefonul mobil (creare
şi menţinere site web, dezvoltare de
software, design de software pentru computer,

STR. DIMITRIE DINICU NR. 48/A,
JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
DANIEL - FLORIN
PRIVISTIRESCU, BD. DÎMBOVIŢA
NR. 21/1, ET. 2, APT. 10, 
JUD.TIMIȘ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

───────

mentenanţă software pentru computer,
mentenanţa software-urilor de program,
închirierea şi actualizarea software-ului de
computer) folosite pentru a face programări la
centre de infrumusetare, toate acestea fiind
în mod exclusiv în legătură cu serviciile de
infrumusetare.
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(210) M 2021 08646 (111)183150
(151) 04/12/2021
(732) TURISM SOMEŞ EVENT SRL,

(540)

Călător prin Ardeal

(531) Clasificare Viena: 07.01.03; 06.01.02;
03.07.24; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.17

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

publicitate furnizate de o agentie de publicitate
la radio si la televizor, promovare de concerte
muzicale, servicii de comert cu amănuntul
online pentru muzică si filme descărcabile si
preînregistrate, publicitate în domeniul turismului
si călătoriilor, servicii de publicitate privind
industria turismului, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din statiuni turistice, administrare
de programe de schimburi culturale si educative,
servicii de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii de promovare si publicitate,
servicii publicitare si de promovare, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing si promovare, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea produselor si serviciilor prin
sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
promovare si relatii publice, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, promovarea produselor si serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele tertilor) prin reclame
publicitare, furnizarea de spatiu pe pagini
web pentru promovare de produse si servicii,
promovare a vânzărilor de produse si servicii ale
tertilor prin evenimente promotionale, furnizare
de spatiu pe pagini web pentru promovarea de
produse si servicii, promovare de produse si
servicii ale tertilor prin intermediul unui program
preferential pentru clienti, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele si initiativele de mediu,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri si servicii
pentru terti prin distribuirea de materiale tipărite
si organizarea de concursuri promotionale,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
de competitii si evenimente sportive, promovare
de produse si servicii pentru terti, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, organizare de expozitii si târguri
comerciale în scopuri comerciale si de
promovare, promovarea produselor si serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
si asocia produsele si serviciile cu programe de
premiere, organizare de evenimente, expozitii,
târguri si spectacole în scopuri comerciale,
promotionale si publicitare în directă legătură cu
portul şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare si organizare
de târguri comerciale, expozitii si prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,

STR. REPUBLICII, NR.78, 
JUDEŢBISTRIŢA NĂSĂUD, 
SÂNGEORZ-BĂI, 425300, 
BISTRIȚA NĂSĂUD,ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR.SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, 
JUDEŢMUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540543,MUREȘ, ROMANIA

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, productie de reclame
radio, publicitate radio si de televiziune,
productie de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate si reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, postei, productie si distributie de
reclame la radio si la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agentie specializată în
publicitate prin radio si televiziune, servicii de
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organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicatii, emisiuni de stiri
(transmisii), emisiuni televizate (transmisii),
emisiuni radiofonice (transmisii), servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune si transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, transmisie
radio prin cablu, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
date prin radio, transfer de date prin radio,
transfer de informatii prin radio, transmisie
de informatii prin radio, difuzarea la radio si
televiziune, difuzare de programe prin radio,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de comunicatii prin radiofrecventă, servicii de
informare privind radiodifuziunea, transmitere
de date computerizate prin radio, servicii de
comunicatii radiofonice, telefonice, telegrafice,
furnizare de servicii de radio mobil privat,
difuzare de programe radio si de televiziune,
transmitere de programe radio si de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune si
radio prin retele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informatii si alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune si transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, difuzare
de programe de radio si televiziune interactive,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală si prin
cablu, radiodifuziune de continut audiovizual si
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio si televiziune prin satelit, radiodifuziune
si transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune si transmitere de
programe de televiziune prin cablu, servicii de
paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicatii electronice), difuzare de programe
de radio si televiziune, inclusiv prin retele
de cablu, furnizare de informatii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
si de televiziune cu plată, transmisie prin
satelit de sunete, imagini, semnale si date,
transmitere de continut audio si video prin satelit,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet si forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
productia de emisiuni radiofonice, emisiuni
de radio (programare), productie de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, productie de emisiuni de
televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de stiri televizate, servicii
pentru productie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, divertisment de radio
si televiziune, prezentare de programe de
radio, productie de efecte speciale pentru
radio, productii de film, televiziune si radio,
productie de evenimente sportive pentru
radio, servicii de divertisment radiofonic si
televizat, realizare de programe de divertisment
radiofonic, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, planificarea programelor de radio
si de televiziune, productie si prezentare de
programe de radio, închirierea de posturi
de radio si televiziune, servicii de educatie
furnizate prin intermediul radioului, productie
de programe radiofonice si de televiziune,
pregătire de programe radiofonice si de
televiziune, servicii de prezentatori de radio
si de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de stiri pentru radio
sau televiziune, pregătire si productie de
programe de radio si televiziune, emiterea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, divertisment muzical, spectacole
muzicale live, organizare de divertisment
muzical, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
productie de videouri muzicale, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
productie de spectacole muzicale, concerte de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de muzică în direct, productie
de înregistrări sonore si muzicale, organizare
de spectacole vizuale si muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare si
coordonare de concerte muzicale, organizarea
de concerte în direct sustinute de formatii
muzicale, servicii educationale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, prezentare de spectacole
în direct sustinute de o formatie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, furnizare de
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instalatii pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educatională, servicii
de educatie furnizate prin intermediul statiunilor
turistice, organizare si coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de activităti culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivităti în
scopuri culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale si artistice, organizare de prezentări
în scopuri culturale, realizare de expozitii
cu scopuri culturale, organizare de expozitii
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activităti culturale, ateliere organizate în
scopuri culturale, organizarea de congrese în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competitii
în scopuri culturale, organizare si coordonare
de activităti culturale, organizarea de seminarii
în materie de activităti culturale, organizare
de conferinte în materie de activităti culturale,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de activităti
culturale pentru tabere de vară, organizare de
expozitii în scopuri culturale sau educative,
organizare si realizare de tâguri cu scop cultural
sau educational, organizarea de concursuri
educative si culturale, organizare de concursuri
(divertisment), producţia de emisiuni-concurs
pentru televiziune, organizarea de concursuri
în domeniul educatiei sau divertismentului,
servicii de divertisment sub formă de
concursuri, organizare de conferinte, expozitii
si concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), publicarea de
cataloage cu informatii turistice, organizarea
de cursuri de instruire pentru turisti, fotografie,
fotoreportaje, organizare de concursuri în
domeniul fotografiei şi fotoreportajului, realizare
de emisiuni televizate şi programe radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizare de evenimente, expozitii, târguri,
festivaluri si spectacole cu scopuri culturale,
educative şi de instruire în directă legătură
cu portul, jocul şi cântecul popular, obiceiurile
şi tradiţiile, folclorul şi meştegurile tradiţionale,
obiceiurile tradiţionale gastronomice, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de manifestări şi concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment cu tematică
specială şi în special privind munca câmpului
şi munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor

în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare, producţia de
programe radio şi de televiziune in scopuri
culturale, educative, de instruire si de
divertisment în directă legătură cu portul, jocul şi
cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile, folclorul
şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile tradiţionale
gastronomice, munca câmpului şi munca în
gospodării, productia de emisiuni de radio si de
televiziune cu scop de instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor în
bucătăria tradiţională rurală, munca câmpului
şi munca în gospodării, realizare de emisiuni
de radio si televiziune cu tematică populară/
folclorică.

───────



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2015
02745

23/04/2015 183060 SC GEOEURO
TOURS DISTRIBUTIE
SRL

OUT PACK print and
packaging

16 433

2
M 2015
08395

22/12/2015 182890 FASHIONTV.COM
GMBH

f fashiontv 9, 35 433

3
M 2016
05402

01/08/2016 182988 CAVAL-STAN
GABRIELA-MONICA

HIGH LIFE
CONFIDENTIAL

41 434

4
M 2016
07178

25/10/2016 182978 OPERA NAŢIONALĂ
BUCUREŞTI

OPERA NAŢIONALĂ
BUCUREŞTI

41 434

5
M 2016
07284

27/10/2016 183079 BACIU CONSTANTIN
FLORIN

Neomioriţa (ro) 16, 35, 41 435

6
M 2016
07285

27/10/2016 183080 BACIU CONSTANTIN
FLORIN

Visiodiţia Întregul prin
tine

16, 35, 41 435

7
M 2016
08546

19/12/2016 182958 ANTENA TV GROUP
SA

STYLE PE FAZA 16, 35, 38,
41, 42

436

8
M 2017
00072

09/01/2017 183085 SC CONCEPT SRL MARA CURATIO 3, 5 436

9
M 2017
00074

09/01/2017 183084 SC CONCEPT SRL SALARGILLA 3, 44 436

10
M 2017
00120

10/01/2017 182907 TUNDE NEMETH FEMEI CREATIVE 35 436

11
M 2017
00577

01/02/2017 182959 SOCIETATEA
MORTASIFU
CONCEPT S.R.L

Cofetăria Andrei 30 437

12
M 2017
00668

06/02/2017 183128 TAYYAR
INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM
A.Ş.

Çikogood 30 437

13
M 2017
00869

13/02/2017 183021 ALEXANDRU
OCTAVIAN
CHIRULESCU

Deliverygator 35 437

14
M 2017
01101

21/02/2017 183135 ANTEVO SRL ANTEVO 36, 45 438

15
M 2017
01234

24/02/2017 182916 AUSTRIAN INVEST
SRL

ROYAL LIBERTY 41 438

16
M 2017
01530

08/03/2017 183041 SC RELIAN REMORCI
SRL

RELIAN REMORCI 6, 7, 12, 39 439

17
M 2017
01725

15/03/2017 183042 ZOUHAIR TAWIL BAKOS 24, 25 439

18
M 2017
01826

20/03/2017 182969 BHS BIO
INNOVATION SRL

NEEMEX ULEI DE
NEEM

1, 35, 44 439

19
M 2017
02192

30/03/2017 182975 TRANSPOL SRL POWERBRAKE 12 440

20
M 2017
03014

05/05/2017 183087 MIHAELA NICOLETA
IORDACHE

L'ASSASSINO
PIZZERIA

35 440

21
M 2017
03023

08/05/2017 183059 SC ANDU FISH SRL GOOD FISH 29, 35, 39 441
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22
M 2017
03235

15/05/2017 182982 SC KARTEZIAN SRL 6, 9, 35 441

23
M 2017
03236

18/05/2017 182979 TEODOR
SODOLESCU

Smart Charge 9 442

24
M 2017
03405

20/05/2017 183030 SC CLUB CASTEL
TRIVALE SRL

CLUB CASTEL
TRIVALE

43 442

25
M 2017
03903

13/06/2017 182974 SC SOFAEST MOB
SRL

SOFAEST MOB 20 442

26
M 2017
04185

26/06/2017 183047 COPÎNDEANU Alin -
Constantin

ETELLE La Vie en
Robe

16, 25, 42 443

27
M 2017
04190

26/06/2017 183022 ION SIPICA MOŞ BUN de Valea
Lungă

29, 30, 31 443

28
M 2017
04212

27/06/2017 182981 SC OLEA SRL Glia 29, 30, 32,
33, 35

444

29
M 2017
04271

29/06/2017 182962 MEDICHUB MEDIA
SRL

medichub RITMUL
LUMII MEDICALE

16, 35, 41 444

30
M 2017
04388

05/07/2017 183032 SC SOLAREX IMPEX
SRL

MELCOCID 5 445

31
M 2017
04390

05/07/2017 183031 SC SOLAREX IMPEX
SRL

GRANDE START 5 445

32
M 2017
04400

17/07/2017 183013 SC INSTITUTUL
DE CERCETARE-
DEZVOLTARE
PENTRU
APICULTURĂ SRL

● INSTITUTUL
DE CERCETARE-
DEZVOLTARE
PENTRU
APICULTURĂ●
I.C.D.A. 1974 Asociaţia
Crescătorilor de Albine
din România

5 445

33
M 2017
04508

10/07/2017 182960 RAUL MARIAN BALEA Rabal su misura 25, 35 446

34
M 2017
04657

17/07/2017 182989 MIHAI-ADRIAN
VÎNĂTORU
SORIN-IONUŢ
DRĂGHICI

DWF 35 446

35
M 2017
04743

19/07/2017 183011 Hangzhou Hikvision
Digital Technology Co.,
Ltd.

HiLook 9, 35, 42 447

36
M 2017

surgery
41, 44 448

37
M 2017
04977

28/07/2017 183089 IKON TRADING SRL GROWING BEAUTY 3, 44 448

38
M 2017
05225

10/08/2017 183062 S.C. HERBAGETICA
SRL

Extracte Standardizate
HERBAGETICA KRILL
Oil Supreme Omega 3

5 448

39
M 2017
06718

19/10/2017 183006 SC ASISOFT SRL AUTOSEL 12, 35, 42 449

40
M 2017
07113

03/11/2017 183134 SC INTERTOY ZONE
SRL

FLOATBALL 28 449

41
M 2017
08069

14/12/2017 182970 CLEVER MEDIA
NETWORK SRL

profit.ro 9, 16, 35,
38, 41, 42

450

19/07/2017 183068 SC DENTA VITAL SRL Dentrust Art of dental
04746
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42
M 2017
08374

29/12/2017 183163 SC TERAPIA SA DUTASIN 5, 35 454

43
M 2019
04072

31/05/2019 182992 DRAGOS
GHEORGHE
TUDOSOIU

BucateGustoase.ro 43 454

44
M 2019
05307

24/07/2019 182882 A.G. RADIO HOLDING
SRL

ONE! 35, 38, 41,
42, 45

455

45
M 2019
05312

24/07/2019 182883 A.G. RADIO HOLDING
SRL

ONE FESTIVAL! 35, 38, 41,
42, 45

457

46
M 2019
06073

23/08/2019 183070 SC TOTAL ONE
CONSTRUCT SRL

atomico.ro 35 460

47
M 2019
07055

03/10/2019 183121 TAL CHEN IMPEX
SRL

EVANOIR 24, 25, 35 460

48
M 2019
07739

23/12/2019 183131 BOGDAN-VIOREL
BOT

DRIL 22, 28 461

49
M 2019
09157

23/12/2019 183071 S.C. ECOWASH MAD
2016 S.R.L.

ECO WashMad 7, 35, 37 462

50
M 2019
09158

23/12/2019 183034 S.C. TECTON TRUST Q QUANTUM SPACE 35, 36, 41,
43, 44

462

51
M 2020
02782

02/05/2020 182999 VLAD-TUDOR PASCU e-calificare.ro 35, 41 463

52
M 2020
03454

26/05/2020 183052 SHANGHAI
LINGDI DIGITAL
TECHNOLOGY, CO.,
LTD.,

Style3D 9, 42 463

53
M 2020
03579

29/05/2020 183127 SC LIFE RESORT
SRL

M 35, 41, 43 464

54
M 2020
04656

06/07/2020 182908 ALECSANDRA
GRAȚIELA FILIP

Casa Blanca 43 464

55
M 2020
05940

24/08/2020 182909 ALECSANDRA
GRATIELA FILIP

Casa Blanca din
Costinesti

43 464

56
M 2020
06704

23/09/2020 183160 S.C. ROYAL ESTATES
& BUILDINGS S.R.L.

Made by Nature 29, 30, 32,
35

465

57
M 2020
07152

07/10/2020 183111 SC ICE DYP BALAS
SRL

Îngheţata ICE DYP
Ice cream for Magic
moments

30 465

58
M 2020
07302

13/10/2020 183058 COSMIN GIOSAN Kimpolung Bukowina 43 466

59
M 2020
08507

24/11/2020 183076 ADRIAN POPESCU Qeno 9, 11 466

60
M 2020
08709

02/12/2020 183118 NOVUS CAPITAL SRL conceptul student + 16, 25, 35,
38, 39, 41,
42, 43, 45

468

61
M 2020
08942

10/12/2020 183063 ROSCA LAURENTIU
TIGAERU

Quasar & Co. 18, 21 470

62
M 2020
08996

12/12/2020 183069 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

Jucy 29, 30, 32 470

63
M 2021
00497

08/02/2021 183081 VLAD CRISTIAN
DUMITRU

DARE SOCIETY 41 472
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64
M 2021
01418

23/02/2021 183038 SARKIS CAFE IMPEX
SRL

SARKIS CAFE
SARKIS M.
SARKISSIAN CAFEA
CE SE SAVUREAZA...
NU SE BEA din 1996

30 473

65
M 2021
01702

04/03/2021 183159 BISERICA
EVANGHELICĂ
C.A. DIN BRAȘOV -
PAROHIA BRAȘOV

BLACK CHURCH 9, 14, 16,
18, 20, 21,
25, 30, 35,
41, 43

473

66
M 2021
01979

12/03/2021 183072 STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER
SRL

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER

36 481

67
M 2021
02845

07/04/2021 182993 ANDREI POPA DOR de VIN 35, 42 482

68
M 2021
02997

12/04/2021 183046 PRIMAL ONE FOOD
SRL

PRIMAL 1 TASTING IT 43 482

69
M 2021
03246

21/04/2021 183153 CFGTECHSOLUTIONS
SRL

CFG TRANS 39 483

70
M 2021
04003

20/05/2021 183154 BELLE MARIE
INTERNATIONAL SRL

always beauty 10, 44 483

71
M 2021
04063

21/05/2021 183051 FUNDAȚIA
GAUDEAMUS

Fundația
GAUDEAMUS

35, 36, 41 484

72
M 2021
04224

27/05/2021 183045 LAVINIA-MARIA ICHIM LITTLE MISS &
MISTER ROMANIA

35, 41 485

73
M 2021
05348

15/07/2021 183133 S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.

EUPHORIA 35, 39 485

74
M 2021
05387

21/07/2021 183140 PARTIDUL
PATRIOŢILOR

PP PARTIDUL
PATRIOTILOR

45 485

75
M 2021
05724

02/08/2021 183043 SC SLIM FIT &
BEAUTIFUL SRL

SLIM FIT FOR LIFE
BY ILONA GRIGORE

44 486

76
M 2021
05746

03/08/2021 183147 DIANA CHIRIȚĂ
ADRIAN CHIRIȚĂ
RUXANDRA CHIRIȚĂ
AUGUSTIN CHIRIȚĂ

Cireșarii 10, 16, 18,
25, 28, 30,
32, 33, 34,
39, 41, 43

486

77
M 2021
06090

19/08/2021 183114 SUPER ECO-CASA
SRL

eco ILUMINAT 11, 35, 37,
41

487

78
M 2021
06105

20/08/2021 183148 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART PLUS

1, 5, 31, 44 490

79
M 2021
06118

20/08/2021 182985 MONTESSORI RAY
OF LIGHT S.R.L.

Montessori Ray of
Light

16, 41 491

80
M 2021
06121

20/08/2021 183035 DOMENIILE PRINCE
MATEI SRL

DOMENIILE PRINCE
MATEI Bistrot

33 491

81
M 2021
06148

23/08/2021 183004 ASOCIATIA HABITAT
FOR HUMANITY
ROMANIA

BIG BUILD 35, 37 492

82
M 2021
06536

08/09/2021 182991 DACIA PLANT EXPERŢI ÎN
EXTRACTE

5 492
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83
M 2021
06542

09/09/2021 182876 ASOCIATIA
CLUB SPORTIV
CONSTANTA
SAILING/CONSTANTA
NAVIGHEAZA

Constanta Sailing 41 492

84
M 2021
06696

15/09/2021 183129 FRENCH CUISINE
SRL

French Cuisine 30, 35, 43 493

85
M 2021
06739

17/09/2021 183054 SC HERBAGETICA
SRL

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
SUPER Memorie

5, 35 495

86
M 2021
06954

06/10/2021 183024 PROGRAME ONLINE
A.C.T SRL

ac Asistentul
Creditorului

9, 42 496

87
M 2021
07073

30/09/2021 182910 YOUSEF AZZAM Dr JOZEF DENTAL
HUB

44 496

88
M 2021
07116

04/10/2021 182952 ANTIBIOTICE S.A. CICATROL ATB 5 497

89
M 2021
07117

04/10/2021 182953 ANTIBIOTICE SA CICATROL 5 497

90
M 2021
07127

04/10/2021 183075 IANCU GASTROBAR
S.R.L.-D

KABO RESTAURANT 43 498

91
M 2021
07160

05/10/2021 182929 RILLIUS HOLDING
LIMITED

PARIMATCH 35, 41 498

92
M 2021
07172

05/10/2021 183037 DAFERO S.R.L. DAFERO Fixing
Systems

35 499

93
M 2021
07188

29/10/2021 182874 LEO&LORY SRL LEO&LORY 16, 21, 35 502

94
M 2021
07209

06/10/2021 183122 MAN GROUP SRL CovriDoner 29, 30, 43 503

95
M 2021
07210

06/10/2021 183123 MAN GROUP SRL CovriKebab 29, 30, 43 504

96
M 2021
07223

07/10/2021 183050 POP AUGUSTIN-
COSMIN

AURAL 35, 38, 41,
45

506

97
M 2021
07235

07/10/2021 183074 SIMONA ABALAŞEI Opendoor Group 36 510

98
M 2021
07242

07/10/2021 182956 CRISTINA-DUMITRA
BĂDÎRCEA

ALPHA INTELLECT
CENTER

41 511

99
M 2021
07245

07/10/2021 183112 TEODOR ADRIAN ION One Medical 41, 42, 44 513

100
M 2021
07252

08/10/2021 183025 HYPE EVENT
DESIGN SRL

Hype 16, 35, 41,
43

513

101
M 2021
07255

08/10/2021 183026 HYPE EVENT
DESIGN SRL

hype 16, 35, 41,
43

515

102
M 2021
07264

08/10/2021 182935 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

PLEIADES
RESIDENCE by Prime
Kapital

35, 36, 37,
41, 43, 45

517

103
M 2021
07288

11/10/2021 182997 ME TECHNICAL
ASSISTANCE SRL

MIRADOR 36, 37, 42 519

104
M 2021
07289

11/10/2021 183064 SINICA GROUP SRL SINICA GROUP 9, 35 521
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105
M 2021
07295

12/10/2021 182887 DRAGNEA VALENTIN
MEDOIA CĂTĂLIN

OMAGIUM 38, 41, 42,
45

521

106
M 2021
07303

12/10/2021 182951 BIA MARY SRL CAFÉ EFENDI
NEPTUN BY ANTIK
Men Tatarma

30, 35, 43 522

107
M 2021
07316

12/10/2021 183003 BORO PR &
COMMUNICATION
SRL

ROHO Romanian
Hospital Convention

35 523

108
M 2021
07319

12/10/2021 182961 ORIGINAL DEALS RO
S.R.L.

ORIGINAL DEALS 8, 10, 16,
17, 20, 24,
26

523

109
M 2021
07358

13/10/2021 183156 ION CONSTANTIN KALLIFA 25 525

110
M 2021
07359

13/10/2021 183157 ION CONSTANTIN KALLIFA 25 525

111
M 2021
07379

13/10/2021 183109 SORIN-FLORIN
DIAMANDI

Bruma 43 526

112
M 2021
07384

13/10/2021 182950 SC SARANTIS
ROMANIA SA

elmiplant sun eco
protect

3 526

113
M 2021
07391

27/10/2021 183078 TRANSOXANIA
PROPERTIES SRL

la vie 36 527

114
M 2021
07401

14/10/2021 182942 SC TIS
FARMACEUTIC SA

GINOTISOL 3 527

115
M 2021
07403

14/10/2021 182928 SC TIS
FARMACEUTIC SA

KETOTIS 5 527

116
M 2021
07404

14/10/2021 182940 SC TIS
FARMACEUTIC SA

CICATRIZIN 3, 5 528

117
M 2021
07405

14/10/2021 182941 SC TIS
FARMACEUTIC SA

ARNIKIDS 3 529

118
M 2021
07407

14/10/2021 182945 SC TIS
FARMACEUTIC SA

CLAVOS 3 529

119
M 2021
07408

14/10/2021 182924 SC TIS
FARMACEUTIC SA

RumaTIS 3, 5 529

120
M 2021
07409

14/10/2021 182937 SC TIS
FARMACEUTIC SA

DERMOTIS 3 530

121
M 2021
07410

14/10/2021 182927 SC TIS
FARMACEUTIC SA

DiabeTIS 3 530

122
M 2021
07411

14/10/2021 182931 SC TIS
FARMACEUTIC SA

CafeinTIS 3 530

123
M 2021
07412

14/10/2021 182920 TIS FARMACEUTIC
SA

PsoriTIS 3 531

124
M 2021
07413

14/10/2021 182948 TIS FARMACEUTIC
SA

TISderm 3 531

125
M 2021
07414

14/10/2021 182923 TIS FARMACEUTIC
SA

NutriTIS 3 531

126
M 2021
07415

14/10/2021 182919 SC TIS
FARMACEUTIC SA

RegeTIS 3 532

127
M 2021
07416

14/10/2021 182944 SC TIS
FARMACEUTIC SA

TISAICIN 3 532
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128
M 2021
07417

14/10/2021 182947 SC TIS
FARMACEUTIC SA

HYATISOL 5 533

129
M 2021
07418

14/10/2021 182943 SC TIS
FARMACEUTIC SA

HemoplopTIS 5 533

130
M 2021
07419

14/10/2021 182934 S.C. TIS
FARMACEUTIC S.R.L.

BiodenTIS 5 534

131
M 2021
07420

14/10/2021 182921 S.C. TIS
FARMACEUTIC S.R.L.

ALFOR-T 3 534

132
M 2021
07423

14/10/2021 182932 S.C. TIS
FARMACEUTIC S.R.L.

BUCOTISOL 3, 5 534

133
M 2021
07424

14/10/2021 182926 SC TIS
FARMACEUTIC SA

OtoTIS 5 535

134
M 2021
07425

14/10/2021 182933 SC TIS
FARMACEUTIC SA

PlanTIS 5 535

135
M 2021
07426

14/10/2021 182946 SC TIS
FARMACEUTIC SA

Tisalgin 5 536

136
M 2021
07427

14/10/2021 182918 S.C. TIS
FARMACEUTIC S.R.L.

MenthoTIS 3, 5 536

137
M 2021
07428

14/10/2021 182922 S.C. TIS
FARMACEUTIC S.R.L.

SALMET T 5 536

138
M 2021
07429

14/10/2021 182938 SC TIS
FARMACEUTIC SA

OroTIS 5 537

139
M 2021
07430

14/10/2021 182949 SC TIS
FARMACEUTIC SA

CutaTIS 3, 5 537

140
M 2021
07431

14/10/2021 182930 SC TIS
FARMACEUTIC SA

CalmoTIS 5 538

141
M 2021
07432

14/10/2021 182936 SC TIS
FARMACEUTIC SA

GliceroTIS 3 538

142
M 2021
07441

23/04/2015 182894 Match Group, LLC SWIPE RIGHT 45 538

143
M 2021
07481

15/10/2021 182917 MED LIFE SA MeDrive SERVICII
MEDICALE MOBILE

44 539

144
M 2021
07492

15/10/2021 182990 DACIA PLANT SRL BiSeptol protecție
maximă și eficientă

3, 5 539

145
M 2021
07494

15/10/2021 182885 SC TEKNOLLOGIK
MANAGEMENT SRL

TKM teknollogik
management

6, 17, 19,
37, 42

540

146
M 2021
07513

18/10/2021 182901 TUNCER TUFAN ONE Narghilea &
Coffee

4, 34, 35,
43

540

147
M 2021
07536

24/12/2019 183007 Oyster Cosmetics
S.p.A.

FREECOLOR 3 541

148
M 2021
07580

20/10/2021 183053 NICOLESCU
EUGEN-GABRIEL
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

GRADEN 33, 35 541

149
M 2021
07588

20/10/2021 183126 BOGDAN STANCA COCORICI 16, 29, 31,
35, 43, 44

542

150
M 2021
07611

21/10/2021 182902 PARTIDUL ALIANŢA
PENTRU PATRIE

VREAU SĂ TRĂIESC
MAI BINE ÎN ŢARA
MEA

38 543
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151
M 2021
07612

21/10/2021 182900 PARTIDUL ALIANTA
PENTRU PATRIE

ROMÂNIA EA
NOASTRĂ

38 543

152
M 2021
07639

22/10/2021 182904 MARIA FOODNOVA
HOLDING SRL

FOOD NOVA 29, 30, 31,
32, 35, 39,
43

543

153
M 2021
07640

22/10/2021 182905 MARIA FOODNOVA
HOLDING SRL

KENDRICK Farms
EST. 1991

29, 30, 35,
39, 43

544

154
M 2021
07642

22/10/2021 182880 BURSA DE FONDURI
SRL

B Bursa de Fonduri 35, 38 544

155
M 2021
07649

22/10/2021 183012 BIKE GEEK SRL BIKE GEEK 35 547

156
M 2021
07673

22/10/2021 182915 RUDOLF-JOZSEF
HAGER

S Pensiunea Sofia 41, 43 547

157
M 2021
07675

24/10/2021 182957 I LOVE FAILURE SRL I Love Failure 35, 41 550

158
M 2021
07677

25/10/2021 183113 WORLD CLASS
DISTRIBUTION SRL

QUERAMIKA 11, 17, 19,
35, 37, 42

550

159
M 2021
07680

25/10/2021 183040 GABRIELA STANCU JIKO ROMANIA 44 555

160
M 2021
07682

25/10/2021 183120 ASOCIATIA
EUROPEANA
PENTRU
PROMOVAREA
FILMULUI (A.E.P.F.)

HAI HUI IN TIMP 9, 41 556

161
M 2021
07694

16/11/2021 183141 ALEXA TINEI
MARKET S.R.L.

cleario 3, 5, 16,
21, 35

556

162
M 2021
07728

26/10/2021 183028 BM-BC SRL Vente 41, 43 568

163
M 2021
07748

27/10/2021 182939 SC TIS
FARMACEUTIC SA

BronhoTis 5 569

164
M 2021
07755

27/10/2021 182925 SC TIS
FARMACEUTIC SA

Tisofit 5 569

165
M 2021
07782

28/10/2021 183049 REVVIN' HEARTS
GROUP SRL

Revvin' Hearts Our
hearts are revvin' for
yours

25 570

166
M 2021
07788

28/10/2021 183073 ASOCIATIA
FILMEVENT

DEȘTEPȚI CU BANII
0001 005 0005

35, 36, 38,
41, 45

570

167
M 2021
07824

29/10/2021 182971 BOGDANA DOBRE TASTE LEARNERS 16, 41, 43 571

168
M 2021
07825

29/10/2021 183088 DRYMOS GO TRAVEL
SRL

DRIMOS 39, 43 572

169
M 2021
07831

29/10/2021 183124 MAN GROUP SRL CovriShaorma 29, 30, 43 576

170
M 2021
07833

29/10/2021 183130 JAPAN TOBACCO
INC.

XS 34 577

171
M 2021
07834

29/10/2021 183056 ALEXANDRU
MIRONOV
ADRIAN-NICOLAE
BANUTA

ANTICIPATIA 16, 41 578
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172
M 2021
07857

01/11/2021 182987 RODICA
DUMITRESCU

Vismont 25 578

173
M 2021
07859

01/11/2021 183138 ADRIAN LIVIU
POPESCU

POTAISSA 43 579

174
M 2021
07869

03/11/2021 183086 GOLAND IMOBIL SRL PICOLINA 35, 36, 37 579

175
M 2021
07873

01/11/2021 183048 CĂTĂLIN CIOFALCĂ Rehaul 20 582

176
M 2021
07875

01/11/2021 183010 ROMERO S.R.L. MB Maia Bijou
BIJUTERII ALESE

14 582

177
M 2021
07881

02/11/2021 183151 SC NOVA PROMPT
SRL

TIVOLI caffe arabica 11, 30, 35 583

178
M 2021
07882

02/11/2021 182986 OVIDIU-CIPRIAN
GROSOAIA

Stâna Dorului WE
LOVE BIO

29 583

179
M 2021
07888

02/11/2021 182967 KT & G
CORPORATION

BOHEM BLUE 34 584

180
M 2021
07891

02/11/2021 182964 KT & G
CORPORATION

BOHEM RED 34 584

181
M 2021
07896

02/11/2021 182965 KT & G
CORPORATION

ESSE BLUE 34 585

182
M 2021
07897

02/11/2021 182968 KT & G
CORPORATION

ESSE Golden Leaf 34 585

183
M 2021
07898

02/11/2021 182966 KT & G
CORPORATION

ESSE GOLDEN LEAF
WHITE

34 586

184
M 2021
07902

02/11/2021 183036 MEDIFARM SRL FARMACIA Medifarm 3, 5, 35, 44 586

185
M 2021
07909

03/11/2021 183117 SENARIA
MANAGEMENT &
ENGINEERING SRL

SENARIA 35, 36, 37,
41, 42

587

186
M 2021
07911

03/11/2021 183005 LC PROPERTY
MANAGEMENT SRL

KEPLER hotel
Bucharest

35, 43 588

187
M 2021
07916

03/11/2021 182984 MEBELISSIMO S.R.L. Mobman 20, 35 588

188
M 2021
07918

03/11/2021 182976 HEINEKEN ROMANIA
S.A.

Harghita BERE
BLONDĂ VILÁGOS
SÖR OCROTIM
TRADIŢIILE - ŐRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT

32 590

189
M 2021
07920

03/11/2021 182977 HEINEKEN ROMANIA
S.A.

Hațegana CALITATE
TRADIȚIONALĂ
MÂNDRIA ȚĂRII
HAȚEGULUI

32 591

190
M 2021
07927

04/11/2021 183144 ALINSO NV PWP ALINSO GROUP 36, 37, 39,
42

591

191
M 2021
07932

04/11/2021 183019 CRISTIAN-ŞTEFAN
POPESCU

WAVE PANORAMIS 36, 37, 43 592

192
M 2021
07946

04/11/2021 183139 AGRITEHNICA
SERVICE S.R.L.

Agritehnica 7, 12, 35,
37, 39, 42,
44

593
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193
M 2021
07948

04/11/2021 182892 DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED

34 601

194
M 2021
07949

04/11/2021 182891 DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED

34 602

195
M 2021
07950

04/11/2021 182893 DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED

34 602

196
M 2021
07956

04/11/2021 183055 VINO RESORT SRL 1001 VILLAGE 29, 33, 35,
41, 43

603

197
M 2021
07960

05/11/2021 182875 DRAFT CONSTRUCT
SRL

DRAFT 37 603

198
M 2021
07968

05/11/2021 183039 CĂTĂLIN DODU A.A.R.D.-C.A.R.
UNIREA TECUCI U

36, 45 604

199
M 2021
07970

05/11/2021 183090 ESSENA AGRO SRL eAgro POARTA
CATRE SUCCES

9, 35, 42 604

200
M 2021
07973

05/11/2021 183143 MĂMUCA BUCOVINA
SRL

Tătuca 29, 30, 35,
43

606

201
M 2021
07977

05/11/2021 183137 WURST LAND SRL BEAR KING TASTE
THE ATTITUDE

29, 30, 43 610

202
M 2021
07978

05/11/2021 183136 WURST LAND SRL Wurstger 29, 30, 43 611

203
M 2021
07980

05/11/2021 182955 SALOFARM SRL SALOFARM 35, 44 613

204
M 2021
07981

05/11/2021 182954 SALOFARM SRL mattca 35, 44 614

205
M 2021
08005

08/11/2021 183091 EURO CONSTRUCT
TRADING 98 SRL

Pizza Blitz 30, 43 616

206
M 2021
08034

09/11/2021 183102 IRINA BUICA ARHIA 35, 36, 37,
41, 42

616

207
M 2021
08040

09/11/2021 182903 CURATESCU SRL CURATESCU 3, 5, 16,
21, 25, 35,
37

617

208
M 2021
08045

09/11/2021 183092 EFAIN ONLINE SRL Funky Fain . creat într-
o vară .

25 620

209
M 2021
08048

09/11/2021 183108 CONSTANTIN DRAM LA PLĂIEŞI 35, 39, 41,
43

620

210
M 2021
08050

09/11/2021 182913 CERTION SRL MOUSSAY BEACH
CLUB OLIMP

35, 36, 37,
43

624

211
M 2021
08051

09/11/2021 182914 CERTION SRL Solantis Neptun 35, 36, 37,
43

625

212
M 2021
08094

10/11/2021 183145 EUGEN-CODRUŢ
KEGHEŞ

EL CIOLĂNESCU 29, 35 626

213
M 2021
08096

10/11/2021 183020 MARIO STAR SRL GALAXY BET CASINO 41 627

214
M 2021
08113

11/11/2021 183018 ATELIER LORAIN SRL Bagel bag 43 628

215
M 2021
08124

11/11/2021 183105 STRAUSS ROMANIA
SRL

DONCAFÉ Oferă-ţi o
pauză!

7, 11, 29,
30, 32, 43

628

216
M 2021
08125

11/11/2021 183103 STRAUSS ROMANIA
SRL

DONCAFÉ Ai nevoie
de revitalizare!

7, 11, 29,
30, 32, 43

630
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217
M 2021
08126

11/11/2021 183104 STRAUSS ROMANIA
SRL

DONCAFÉ Meriți un
moment de răsfăț!

7, 11, 29,
30, 32, 43

631

218
M 2021
08128

11/11/2021 183057 JAMAN SERGIU AGROBIZNES
AGRICULTURĂ FĂRĂ
FRONTIERE

35, 38, 41 633

219
M 2021
08142

11/11/2021 182983 ALMA
FINCONSULTING SRL

OLEM ONLINE
EVENTS AND
MEETINGS

9, 38, 42 633

220
M 2021
08184

15/11/2021 182996 ART TOOL BOX SRL Artify ACADEMY 41 634

221
M 2021
08189

15/11/2021 183115 FLORIN ALEXE GlobAd - administram
linistea voastra

35 634

222
M 2021
08205

15/11/2021 183027 ASOCIAŢIA THE
STORY OF AUTISM

Make a Friend 35, 41, 43,
44

635

223
M 2021
08210

15/11/2021 183125 RECUMED SRL RECUMED CENTRE
MEDICALE

44 636

224
M 2021
08215

15/11/2021 182972 APTITUDO CARE
S.R.L.

Aptitudo 35, 41 637

225
M 2021
08223

16/11/2021 183152 SC DOMUS LIGHT
DECOR SRL

Lunus 11 638

226
M 2021
08224

16/11/2021 182994 MAIDAN EVENTS SRL Bucate de Moșie 29, 30, 40 638

227
M 2021
08237

16/11/2021 183101 GABRIELA ŞARPE
BOGDAN
UNGUREANU

Chloé cofetarie 30 639

228
M 2021
08248

16/11/2021 182896 ADP, INC ADP EVALTA 9, 35, 36,
41, 42

639

229
M 2021
08251

16/11/2021 183082 MIRCEA- BOGDAN
TĂNĂSESCU

Berăria La 100 de Beri 43 640

230
M 2021
08252

16/11/2021 182884 ANTENA 3 S.A. RO ROMÂNIA
inteligentă

9, 16, 35,
38, 41

641

231
M 2021
08254

16/11/2021 183083 MIRCEA - BOGDAN
TĂNĂSESCU

LA 100 DE BERI 32, 35, 41,
43

643

232
M 2021
08270

17/11/2021 182895 PLZENSKÝ
PRAZDROJ, A.S.

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL 1874 DARK

32 647

233
M 2021
08283

18/11/2021 182995 MARSER DRINKS
SRL

BOVERY JUICY
BURGERS

43 648

234
M 2021
08298

18/11/2021 183107 ALEXANDRU-ADRIAN
GEORGESCU

MAS WOODSHOP
Est 2017 made with
passion We create,
YOU enjoy

20 648

235
M 2021
08299

18/11/2021 183106 DOREL VOICU EXCLUSIV BAND
LIVE MUSIC & MORE

41 649

236
M 2021
08300

18/11/2021 182980 OLEA SRL KLUNKER 10, 35, 40,
44

649

237
M 2021
08303

18/11/2021 183161 CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.

Tocător de ... Nervi! 21, 35 656

238
M 2021
08304

18/11/2021 183158 CATALIN-MARIUS
ROTARU

MetaGress Consulting 19, 21, 35 660
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239
M 2021
08305

25/11/2021 183162 CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.

Schimbător de Păreri! 21, 35 660

240
M 2021
08307

18/11/2021 182998 PERLA WAREHOUSE
SRL

Mojarul cu povesti 5, 35, 44 664

241
M 2021
08308

18/11/2021 183000 PERLA WAREHOUSE
SRL

#laboratorcameracurata5, 35, 44 666

242
M 2021
08309

18/11/2021 183001 PERLA WAREHOUSE
SRL

#pharmacycleanroom 5, 35, 44 669

243
M 2021
08312

18/11/2021 183002 PERLA WAREHOUSE
SRL

Remedium cardinale 35, 38, 41,
44

671

244
M 2021
08317

23/11/2021 182879 ACTIVE WEAR AW 25, 35 675

245
M 2021
08339

19/11/2021 183110 GARANT FINANCE
SRL

DECOLIS 24, 35 679

246
M 2021
08345

19/11/2021 183116 VASILE-ANDREI
CEAUSESCU

ȘARPELE ROȘU 43 679

247
M 2021
08357

22/11/2021 182886 VASILICĂ-CRISTI
PINTILIUC

AUTO ZYP SERVICE 35, 37 680

248
M 2021
08363

22/11/2021 183132 CAMASSIA ONE SRL BARTISSTRIA 21 680

249
M 2021
08364

22/11/2021 183061 OREGON PARK ONE
S.R.L.

OREGON PARK 36, 39 680

250
M 2021
08370

22/11/2021 183149 KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE
SANAYI ANONIM
SIRKETI

ALIX XO
PARFUMDEO

3 681

251
M 2021
08378

22/11/2021 182912 PRO TV SRL ROMÂNIA ÎNTÂI TU! 16, 35, 38,
41, 42

681

252
M 2021
08380

22/11/2021 182911 PRO TV SRL Zi de bine, ROMÂNIA! 16, 35, 38,
41, 42

683

253
M 2021
08381

22/11/2021 183033 NORD VET SRL NORDVET 44 685

254
M 2021
08384

22/11/2021 182878 AGROSERV
TRADING SRL

DOMENIILE
CARAMAN

33, 35, 43 686

255
M 2021
08386

22/11/2021 183016 AGROSERV
TRADING SRL

TAMAM 33 686

256
M 2021
08387

22/11/2021 183017 AGROSERV
TRADING SRL

RUPESTRU 33 686

257
M 2021
08388

22/11/2021 183014 AGROSERV
TRADING SRL

GEMINI 33 686

258
M 2021
08389

22/11/2021 182877 ALEZZI BEACH
RESORT SRL

ALEZZI ODYSSEY 36, 43 687

259
M 2021
08390

22/11/2021 183015 ALEZZI BEACH
RESORT SRL

ALEZZI TOWERS 36, 43 687

260
M 2021
08400

23/11/2021 183023 DM SPORT &
ENERGY S.R.L.

National Golf &
Country Club By DM
Sport & Energy

16, 18, 24,
25, 28, 35,
36, 41, 42,
43

688

261
M 2021
08413

23/11/2021 183097 ELENA-RAMONA
HUŢANU

La Huţanu 43 690



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

735

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

262
M 2021
08415

23/11/2021 183100 DOREL VOICU CRAFTERIA Arta
pentru suflet

35 690

263
M 2021
08422

23/11/2021 183094 CRISTINA-DENISA
POTECARU

MediaFLUX.ro 35, 38, 41 691

264
M 2021
08423

23/11/2021 183009 ONESOUL
RESTAURANT S.R.L.

ONE Soul 30, 43 692

265
M 2021
08426

23/11/2021 183029 EXTENDED DEV SRL extended 35, 42 693

266
M 2021
08429

23/11/2021 183142 PEPSICO, INC. ROCKSTAR
REFRESH

32 695

267
M 2021
08448

24/11/2021 182973 LIKE WEB SRL mefi 9, 35, 42 695

268
M 2021
08463

24/11/2021 183077 S.C. Premium FIT
S.R.L.

LOCOSLIM 41, 44 702

269
M 2021
08467

24/11/2021 182899 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

PALL MALL SHINE 34 704

270
M 2021
08483

25/11/2021 182889 PROSONIC
PRODCOM SRL

Popasul Romanilor 35, 39, 43,
44

704

271
M 2021
08485

25/11/2021 182897 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

PALL MALL CHANGE 34 705

272
M 2021
08488

25/11/2021 182881 EATBLE BRANDS
S.R.L.

the cheesy way 30, 35, 43 705

273
M 2021
08491

25/11/2021 183008 EATBLE
TECHNOLOGY S.R.L.

BOOST EAT! PAIRING
BENEFITS

9, 35, 42 706

274
M 2021
08493

25/11/2021 183096 ALIN-GEORGIAN
ZAMFIRA

CARMEZ 29, 35 706

275
M 2021
08496

25/11/2021 183099 STRAUSS ROMANIA
SRL

DONCAFÉ
PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE
CREMA

7, 9, 11,
29, 30, 32,
43

707

276
M 2021
08500

25/11/2021 182898 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

TRUE2U 34 708

277
M 2021
08514

26/11/2021 182888 PROSONIC
PRODCOM SRL

HA HOTEL ARY 35, 39, 43,
44

709

278
M 2021
08520

26/11/2021 182963 Ştefănuţ-Cătălin
ROMAN

WABI PRIVATE
LUXURY GAME
RESERVE
WATERBERG · 1927 ·

35, 39, 41,
43, 44

709

279
M 2021
08527

26/11/2021 183095 FLORIN-ROBERTINO
FLOREA

Ganomag 35 710

280
M 2021
08529

26/11/2021 183098 MARCELA STANCU La Polovnik 43 711

281
M 2021
08572

30/11/2021 183119 ENDOSTYLE ESD 9 711

282
M 2021
08600

02/12/2021 183146 GLORY RESIDENCE
S.R.L.

Glory residence 35, 36, 37 712
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283
M 2021
08609

02/12/2021 183155 DINAMIC STORE SRL Soumixpro 9, 11, 35 712

284
M 2021
08624

03/12/2021 182906 ALEXANDRA - ANA
BIVOLU - CÂRSTEA

VICTORIA mea 3, 5, 31, 34 714

285
M 2021
08636

03/12/2021 183044 MAISON MERVEILLE
S.R.L.

5th ESSENCE 14, 35 715

286
M 2021
08637

03/12/2021 183093 PETRIŞOR -
IUSTINIAN FRÎNCU
DANIEL - FLORIN
PRIVISTIRESCU

12 BOOKY 35, 42 716

287
M 2021
08646

04/12/2021 183150 TURISM SOMEŞ
EVENT SRL

Călător prin Ardeal 35, 38, 41 717
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(111) (210)

182874 M 2021 07188 502
182875 M 2021 07960 603
182876 M 2021 06542 492
182877 M 2021 08389 687
182878 M 2021 08384 686
182879 M 2021 08317 675
182880 M 2021 07642 544
182881 M 2021 08488 705
182882 M 2019 05307 455
182883 M 2019 05312 457
182884 M 2021 08252 641
182885 M 2021 07494 540
182886 M 2021 08357 680
182887 M 2021 07295 521
182888 M 2021 08514 709
182889 M 2021 08483 704
182890 M 2015 08395 433
182891 M 2021 07949 602
182892 M 2021 07948 601
182893 M 2021 07950 602
182894 M 2021 07441 538
182895 M 2021 08270 647
182896 M 2021 08248 639
182897 M 2021 08485 705
182898 M 2021 08500 708
182899 M 2021 08467 704
182900 M 2021 07612 543
182901 M 2021 07513 540
182902 M 2021 07611 543
182903 M 2021 08040 617
182904 M 2021 07639 543
182905 M 2021 07640 544
182906 M 2021 08624 714
182907 M 2017 00120 436
182908 M 2020 04656 464
182909 M 2020 05940 464
182910 M 2021 07073 496
182911 M 2021 08380 683
182912 M 2021 08378 681
182913 M 2021 08050 624
182914 M 2021 08051 625
182915 M 2021 07673 547
182916 M 2017 01234 438

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182917 M 2021 07481 539
182918 M 2021 07427 536
182919 M 2021 07415 532
182920 M 2021 07412 531
182921 M 2021 07420 534
182922 M 2021 07428 536
182923 M 2021 07414 531
182924 M 2021 07408 529
182925 M 2021 07755 569
182926 M 2021 07424 535
182927 M 2021 07410 530
182928 M 2021 07403 527
182929 M 2021 07160 498
182930 M 2021 07431 538
182931 M 2021 07411 530
182932 M 2021 07423 534
182933 M 2021 07425 535
182934 M 2021 07419 534
182935 M 2021 07264 517
182936 M 2021 07432 538
182937 M 2021 07409 530
182938 M 2021 07429 537
182939 M 2021 07748 569
182940 M 2021 07404 528
182941 M 2021 07405 529
182942 M 2021 07401 527
182943 M 2021 07418 533
182944 M 2021 07416 532
182945 M 2021 07407 529
182946 M 2021 07426 536
182947 M 2021 07417 533
182948 M 2021 07413 531
182949 M 2021 07430 537
182950 M 2021 07384 526
182951 M 2021 07303 522
182952 M 2021 07116 497
182953 M 2021 07117 497
182954 M 2021 07981 614
182955 M 2021 07980 613
182956 M 2021 07242 511
182957 M 2021 07675 550
182958 M 2016 08546 436
182959 M 2017 00577 437

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182960 M 2017 04508 446
182961 M 2021 07319 523
182962 M 2017 04271 444
182963 M 2021 08520 709
182964 M 2021 07891 584
182965 M 2021 07896 585
182966 M 2021 07898 586
182967 M 2021 07888 584
182968 M 2021 07897 585
182969 M 2017 01826 439
182970 M 2017 08069 450
182971 M 2021 07824 571
182972 M 2021 08215 637
182973 M 2021 08448 695
182974 M 2017 03903 442
182975 M 2017 02192 440
182976 M 2021 07918 590
182977 M 2021 07920 591
182978 M 2016 07178 434
182979 M 2017 03236 442
182980 M 2021 08300 649
182981 M 2017 04212 444
182982 M 2017 03235 441
182983 M 2021 08142 633
182984 M 2021 07916 588
182985 M 2021 06118 491
182986 M 2021 07882 583
182987 M 2021 07857 578
182988 M 2016 05402 434
182989 M 2017 04657 446
182990 M 2021 07492 539
182991 M 2021 06536 492
182992 M 2019 04072 454
182993 M 2021 02845 482
182994 M 2021 08224 638
182995 M 2021 08283 648
182996 M 2021 08184 634
182997 M 2021 07288 519
182998 M 2021 08307 664
182999 M 2020 02782 463
183000 M 2021 08308 666
183001 M 2021 08309 669
183002 M 2021 08312 671
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183003 M 2021 07316 523
183004 M 2021 06148 492
183005 M 2021 07911 588
183006 M 2017 06718 449
183007 M 2021 07536 541
183008 M 2021 08491 706
183009 M 2021 08423 692
183010 M 2021 07875 582
183011 M 2017 04743 447
183012 M 2021 07649 547
183013 M 2017 04400 445
183014 M 2021 08388 686
183015 M 2021 08390 687
183016 M 2021 08386 686
183017 M 2021 08387 686
183018 M 2021 08113 628
183019 M 2021 07932 592
183020 M 2021 08096 627
183021 M 2017 00869 437
183022 M 2017 04190 443
183023 M 2021 08400 688
183024 M 2021 06954 496
183025 M 2021 07252 513
183026 M 2021 07255 515
183027 M 2021 08205 635
183028 M 2021 07728 568
183029 M 2021 08426 693
183030 M 2017 03405 442
183031 M 2017 04390 445
183032 M 2017 04388 445
183033 M 2021 08381 685
183034 M 2019 09158 462
183035 M 2021 06121 491
183036 M 2021 07902 586
183037 M 2021 07172 499
183038 M 2021 01418 473
183039 M 2021 07968 604
183040 M 2021 07680 555
183041 M 2017 01530 439
183042 M 2017 01725 439
183043 M 2021 05724 486
183044 M 2021 08636 715
183045 M 2021 04224 485

Nr. marcă Nr. depozit pag.
183046 M 2021 02997 482
183047 M 2017 04185 443
183048 M 2021 07873 582
183049 M 2021 07782 570
183050 M 2021 07223 506
183051 M 2021 04063 484
183052 M 2020 03454 463
183053 M 2021 07580 541
183054 M 2021 06739 495
183055 M 2021 07956 603
183056 M 2021 07834 578
183057 M 2021 08128 633
183058 M 2020 07302 466
183059 M 2017 03023 441
183060 M 2015 02745 433
183061 M 2021 08364 680
183062 M 2017 05225 448
183063 M 2020 08942 470
183064 M 2021 07289 521
183068 M 2017 04746 448
183069 M 2020 08996 470
183070 M 2019 06073 460
183071 M 2019 09157 462
183072 M 2021 01979 481
183073 M 2021 07788 570
183074 M 2021 07235 510
183075 M 2021 07127 498
183076 M 2020 08507 466
183077 M 2021 08463 702
183078 M 2021 07391 527
183079 M 2016 07284 435
183080 M 2016 07285 435
183081 M 2021 00497 472
183082 M 2021 08251 640
183083 M 2021 08254 643
183084 M 2017 00074 436
183085 M 2017 00072 436
183086 M 2021 07869 579
183087 M 2017 03014 440
183088 M 2021 07825 572
183089 M 2017 04977 448
183090 M 2021 07970 604
183091 M 2021 08005 616

Nr. marcă Nr. depozit pag.
183092 M 2021 08045 620
183093 M 2021 08637 716
183094 M 2021 08422 691
183095 M 2021 08527 710
183096 M 2021 08493 706
183097 M 2021 08413 690
183098 M 2021 08529 711
183099 M 2021 08496 707
183100 M 2021 08415 690
183101 M 2021 08237 639
183102 M 2021 08034 616
183103 M 2021 08125 630
183104 M 2021 08126 631
183105 M 2021 08124 628
183106 M 2021 08299 649
183107 M 2021 08298 648
183108 M 2021 08048 620
183109 M 2021 07379 526
183110 M 2021 08339 679
183111 M 2020 07152 465
183112 M 2021 07245 513
183113 M 2021 07677 550
183114 M 2021 06090 487
183115 M 2021 08189 634
183116 M 2021 08345 679
183117 M 2021 07909 587
183118 M 2020 08709 468
183119 M 2021 08572 711
183120 M 2021 07682 556
183121 M 2019 07055 460
183122 M 2021 07209 503
183123 M 2021 07210 504
183124 M 2021 07831 576
183125 M 2021 08210 636
183126 M 2021 07588 542
183127 M 2020 03579 464
183128 M 2017 00668 437
183129 M 2021 06696 493
183130 M 2021 07833 577
183131 M 2019 07739 461
183132 M 2021 08363 680
183133 M 2021 05348 485
183134 M 2017 07113 449
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183135 M 2017 01101 438
183136 M 2021 07978 611
183137 M 2021 07977 610
183138 M 2021 07859 579
183139 M 2021 07946 593
183140 M 2021 05387 485
183141 M 2021 07694 556
183142 M 2021 08429 695
183143 M 2021 07973 606
183144 M 2021 07927 591
183145 M 2021 08094 626
183146 M 2021 08600 712
183147 M 2021 05746 486
183148 M 2021 06105 490
183149 M 2021 08370 681
183150 M 2021 08646 717
183151 M 2021 07881 583
183152 M 2021 08223 638
183153 M 2021 03246 483
183154 M 2021 04003 483
183155 M 2021 08609 712
183156 M 2021 07358 525
183157 M 2021 07359 525
183158 M 2021 08304 660
183159 M 2021 01702 473
183160 M 2020 06704 465
183161 M 2021 08303 656
183162 M 2021 08305 660
183163 M 2017 08374 454
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M 2021 07949 602
M 2021 07948 601
M 2021 07950 602
M 2017 03235 441

#laboratorcameracurata M 2021 08308 666
#pharmacycleanroom M 2021 08309 669

1001 VILLAGE M 2021 07956 603
12 BOOKY M 2021 08637 716

5th ESSENCE M 2021 08636 715
A.A.R.D.-C.A.R.

UNIREA TECUCI U M 2021 07968
604

ac Asistentul
Creditorului M 2021 06954

496

ADP EVALTA M 2021 08248 639
Agritehnica M 2021 07946 593

AGROBIZNES
AGRICULTURĂ

FĂRĂ FRONTIERE M 2021 08128

633

ALEZZI ODYSSEY M 2021 08389 687
ALEZZI TOWERS M 2021 08390 687

ALFOR-T M 2021 07420 534
ALIX XO PARFUMDEO M 2021 08370 681

ALPHA INTELLECT
CENTER M 2021 07242

511

always beauty M 2021 04003 483
ANTEVO M 2017 01101 438

ANTICIPATIA M 2021 07834 578
Aptitudo M 2021 08215 637
ARHIA M 2021 08034 616

ARNIKIDS M 2021 07405 529
Artify ACADEMY M 2021 08184 634

atomico.ro M 2019 06073 460
AURAL M 2021 07223 506

AUTOSEL M 2017 06718 449
AUTO ZYP SERVICE M 2021 08357 680

AW M 2021 08317 675
Bagel bag M 2021 08113 628

BAKOS M 2017 01725 439
BARTISSTRIA M 2021 08363 680

B Bursa de Fonduri M 2021 07642 544
BEAR KING TASTE

THE ATTITUDE M 2021 07977
610

Berăria La 100 de Beri M 2021 08251 640
BIG BUILD M 2021 06148 492

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

BIKE GEEK M 2021 07649 547
BiodenTIS M 2021 07419 534

BiSeptol protecție
maximă și eficientă M 2021 07492

539

BLACK CHURCH M 2021 01702 473
BOHEM BLUE M 2021 07888 584
BOHEM RED M 2021 07891 584
BOOST EAT!

PAIRING BENEFITS M 2021 08491
706

BOVERY JUICY
BURGERS M 2021 08283

648

BronhoTis M 2021 07748 569
Bruma M 2021 07379 526

Bucate de Moșie M 2021 08224 638
BucateGustoase.ro M 2019 04072 454

BUCOTISOL M 2021 07423 534
CAFÉ EFENDI NEPTUN
BY ANTIK Men Tatarma M 2021 07303

522

CafeinTIS M 2021 07411 530
Călător prin Ardeal M 2021 08646 717

CalmoTIS M 2021 07431 538
CARMEZ M 2021 08493 706

Casa Blanca M 2020 04656 464
Casa Blanca

din Costinesti M 2020 05940
464

CFG TRANS M 2021 03246 483
Chloé cofetarie M 2021 08237 639

CICATRIZIN M 2021 07404 528
CICATROL M 2021 07117 497

CICATROL ATB M 2021 07116 497
Çikogood M 2017 00668 437
Cireșarii M 2021 05746 486
CLAVOS M 2021 07407 529
cleario M 2021 07694 556

CLUB CASTEL
TRIVALE M 2017 03405

442

COCORICI M 2021 07588 542
Cofetăria Andrei M 2017 00577 437

conceptul student + M 2020 08709 468
Constanta Sailing M 2021 06542 492

CovriDoner M 2021 07209 503
CovriKebab M 2021 07210 504

CovriShaorma M 2021 07831 576
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CRAFTERIA Arta
pentru suflet M 2021 08415

690

CURATESCU M 2021 08040 617
CutaTIS M 2021 07430 537
DAFERO

Fixing Systems M 2021 07172
499

DARE SOCIETY M 2021 00497 472
DECOLIS M 2021 08339 679

Deliverygator M 2017 00869 437
Dentrust Art of
dental surgery M 2017 04746

448

DERMOTIS M 2021 07409 530
DEȘTEPȚI CU BANII

0001 005 0005 M 2021 07788
570

DiabeTIS M 2021 07410 530
DOMENIILE CARAMAN M 2021 08384 686

DOMENIILE PRINCE
MATEI Bistrot M 2021 06121

491

DONCAFÉ Ai nevoie
de revitalizare! M 2021 08125

630

DONCAFÉ Meriți un
moment de răsfăț! M 2021 08126

631

DONCAFÉ Oferă-
ţi o pauză! M 2021 08124

628

DONCAFÉ
PROFESIONAL

ESPRESSO
GRANDE CREMA M 2021 08496

707

DOR de VIN M 2021 02845 482
DRAFT M 2021 07960 603
DRIL M 2019 07739 461

DRIMOS M 2021 07825 572
Dr JOZEF DENTAL HUB M 2021 07073 496

DUTASIN M 2017 08374 454
DWF M 2017 04657 446

eAgro POARTA
CATRE SUCCES M 2021 07970

604

e-calificare.ro M 2020 02782 463
eco ILUMINAT M 2021 06090 487
ECO WashMad M 2019 09157 462

EL CIOLĂNESCU M 2021 08094 626
elmiplant sun
eco protect M 2021 07384

526

ESD M 2021 08572 711
ESSE BLUE M 2021 07896 585

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ESSE Golden Leaf M 2021 07897 585
ESSE GOLDEN

LEAF WHITE M 2021 07898
586

ETELLE La Vie en Robe M 2017 04185 443
EUPHORIA M 2021 05348 485
EVANOIR M 2019 07055 460

EXCLUSIV BAND
LIVE MUSIC & MORE M 2021 08299

649

EXPERŢI ÎN EXTRACTE M 2021 06536 492
extended M 2021 08426 693

Extracte Standardizate
HERBAGETICA KRILL
Oil Supreme Omega 3 M 2017 05225

448

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
SUPER Memorie M 2021 06739

495

FARMACIA Medifarm M 2021 07902 586
FEMEI CREATIVE M 2017 00120 436

f fashiontv M 2015 08395 433
FLOATBALL M 2017 07113 449
FOOD NOVA M 2021 07639 543
FREECOLOR M 2021 07536 541

French Cuisine M 2021 06696 493
Fundația GAUDEAMUS M 2021 04063 484

Funky Fain .
creat într-o vară . M 2021 08045

620

GALAXY BET CASINO M 2021 08096 627
Ganomag M 2021 08527 710
GEMINI M 2021 08388 686

GINOTISOL M 2021 07401 527
Glia M 2017 04212 444

GliceroTIS M 2021 07432 538
GlobAd - administram

linistea voastra M 2021 08189
634

Glory residence M 2021 08600 712
GOOD FISH M 2017 03023 441

GRADEN M 2021 07580 541
GRANDE START M 2017 04390 445

GROWING BEAUTY M 2017 04977 448
HA HOTEL ARY M 2021 08514 709
HAI HUI IN TIMP M 2021 07682 556

590Harghita BERE
BLONDĂ VILÁGOS

SÖR OCROTIM
TRADIŢIILE - ŐRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT M 2021 07918
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Hațegana CALITATE
TRADIȚIONALĂ
MÂNDRIA ȚĂRII

HAȚEGULUI M 2021 07920

591

HemoplopTIS M 2021 07418 533
HIGH LIFE

CONFIDENTIAL M 2016 05402
434

HiLook M 2017 04743 447
HYATISOL M 2021 07417 533

hype M 2021 07255 515
Hype M 2021 07252 513

I Love Failure M 2021 07675 550

465

JIKO ROMANIA M 2021 07680 555
Jucy M 2020 08996 470

KABO RESTAURANT M 2021 07127 498
KALLIFA M 2021 07358 525
KALLIFA M 2021 07359 525

KENDRICK
Farms EST. 1991 M 2021 07640

544

KEPLER hotel
Bucharest M 2021 07911

588

KETOTIS M 2021 07403 527
Kimpolung Bukowina M 2020 07302 466

KLUNKER M 2021 08300 649
L'ASSASSINO

PIZZERIA M 2017 03014
440

LA 100 DE BERI M 2021 08254 643
La Huţanu M 2021 08413 690

LA PLĂIEŞI M 2021 08048 620
La Polovnik M 2021 08529 711

la vie M 2021 07391 527
LEO&LORY M 2021 07188 502

LITTLE MISS &
MISTER ROMANIA M 2021 04224

485

LOCOSLIM M 2021 08463 702
Lunus M 2021 08223 638

M M 2020 03579 464

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Made by Nature M 2020 06704 465
Make a Friend M 2021 08205 635

MARA CURATIO M 2017 00072 436
MAS WOODSHOP

Est 2017 made
with passion We

create, YOU enjoy M 2021 08298

648

mattca M 2021 07981 614
MB Maia Bijou

BIJUTERII ALESE M 2021 07875
582

MediaFLUX.ro M 2021 08422 691
medichub RITMUL
LUMII MEDICALE M 2017 04271

444

MeDrive SERVICII
MEDICALE MOBILE M 2021 07481

539

mefi M 2021 08448 695
MELCOCID M 2017 04388 445
MenthoTIS M 2021 07427 536

MetaGress Consulting M 2021 08304 660
MIRADOR M 2021 07288 519
Mobman M 2021 07916 588

Mojarul cu povesti M 2021 08307 664
Montessori Ray of Light M 2021 06118 491

MOŞ BUN de
Valea Lungă M 2017 04190

443

MOUSSAY BEACH
CLUB OLIMP M 2021 08050

624

National Golf &
Country Club By

DM Sport & Energy M 2021 08400

688

NEEMEX ULEI
DE NEEM M 2017 01826

439

Neomioriţa (ro) M 2016 07284 435
NORDVET M 2021 08381 685
NutriTIS M 2021 07414 531

OLEM ONLINE EVENTS
AND MEETINGS M 2021 08142

633

OMAGIUM M 2021 07295 521
ONE! M 2019 05307 455

ONE FESTIVAL! M 2019 05312 457
One Medical M 2021 07245 513

ONE Narghilea
& Coffee M 2021 07513

540

ONE Soul M 2021 08423 692
Opendoor Group M 2021 07235 510

445

Magic moments M 2020 07152
Îngheţata ICE

DYP Ice cream for

●INSTITUTULDE
CERCETARE-

DEZVOLTARE 
PENTRUAPICULTURĂ● 

I.C.D.A. 1974 
AsociaţiaCrescătorilor 
de Albine din România  M 2017 04400
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OPERA NAŢIONALĂ
BUCUREŞTI M 2016 07178

434

OREGON PARK M 2021 08364 680
ORIGINAL DEALS M 2021 07319 523

OroTIS M 2021 07429 537
OtoTIS M 2021 07424 535

OUT PACK print
and packaging M 2015 02745

433

PALL MALL CHANGE M 2021 08485 705
PALL MALL SHINE M 2021 08467 704

PARIMATCH M 2021 07160 498
PICOLINA M 2021 07869 579
Pizza Blitz M 2021 08005 616

PlanTIS M 2021 07425 535
PLEIADES RESIDENCE

by Prime Kapital M 2021 07264
517

Popasul Romanilor M 2021 08483 704
POTAISSA M 2021 07859 579

POWERBRAKE M 2017 02192 440
PP PARTIDUL
PATRIOTILOR M 2021 05387

485

PRIMAL 1 TASTING IT M 2021 02997 482
profit.ro M 2017 08069 450
PsoriTIS M 2021 07412 531

PWP ALINSO GROUP M 2021 07927 591
Qeno M 2020 08507 466

Q QUANTUM SPACE M 2019 09158 462
Quasar & Co. M 2020 08942 470
QUERAMIKA M 2021 07677 550

Rabal su misura M 2017 04508 446
RECUMED CENTRE

MEDICALE M 2021 08210
636

RegeTIS M 2021 07415 532
Rehaul M 2021 07873 582

RELIAN REMORCI M 2017 01530 439
Remedium cardinale M 2021 08312 671

Revvin' Hearts
Our hearts are

revvin' for yours M 2021 07782

570

ROCKSTAR REFRESH M 2021 08429 695
ROHO Romanian

Hospital Convention M 2021 07316
523

ROMÂNIA EA
NOASTRĂ M 2021 07612

543

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ROMÂNIA ÎNTÂI TU! M 2021 08378 681
RO ROMÂNIA

inteligentă M 2021 08252
641

ROYAL LIBERTY M 2017 01234 438
RumaTIS M 2021 07408 529

RUPESTRU M 2021 08387 686
SALARGILLA M 2017 00074 436

SALMET T M 2021 07428 536
SALOFARM M 2021 07980 613

SARKIS CAFE SARKIS
M. SARKISSIAN CAFEA
CE SE SAVUREAZA...
NU SE BEA din 1996 M 2021 01418

473

ȘARPELE ROȘU M 2021 08345 679
Schimbător de Păreri! M 2021 08305 660

SENARIA M 2021 07909 587
SINICA GROUP M 2021 07289 521

SLIM FIT FOR LIFE
BY ILONA GRIGORE M 2021 05724

486

Smart Charge M 2017 03236 442
SOFAEST MOB M 2017 03903 442
Solantis Neptun M 2021 08051 625

Soumixpro M 2021 08609 712
S Pensiunea Sofia M 2021 07673 547

Stâna Dorului
WE LOVE BIO M 2021 07882

583

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER M 2021 01979

481

Style3D M 2020 03454 463
STYLE PE FAZA M 2016 08546 436

SWIPE RIGHT M 2021 07441 538
TAMAM M 2021 08386 686

TASTE LEARNERS M 2021 07824 571
Tătuca M 2021 07973 606

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART PLUS M 2021 06105

490

the cheesy way M 2021 08488 705
TISAICIN M 2021 07416 532
Tisalgin M 2021 07426 536
TISderm M 2021 07413 531
Tisofit M 2021 07755 569

TIVOLI caffe arabica M 2021 07881 583
TKM teknollogik

management M 2021 07494
540
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Tocător de ... Nervi! M 2021 08303 656
TRUE2U M 2021 08500 708

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL 1874 DARK M 2021 08270

647

Vente M 2021 07728 568
VICTORIA mea M 2021 08624 714

Visiodiţia
Întregul prin tine M 2016 07285

435

Vismont M 2021 07857 578
VREAU SĂ TRĂIESC

MAI BINE ÎN ŢARA MEA M 2021 07611
543

WABI PRIVATE
LUXURY GAME

RESERVE
WATERBERG · 1927 · M 2021 08520

709

WAVE PANORAMIS M 2021 07932 592
Wurstger M 2021 07978 611

XS M 2021 07833 577
Zi de bine, ROMÂNIA! M 2021 08380 683
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A.G. RADIO HOLDING SRL M 2019 05307 455
A.G. RADIO HOLDING SRL M 2019 05312 457
ABALAŞEI SIMONA M 2021 07235 510
ACTIVE WEAR M 2021 08317 675
ADP, INC M 2021 08248 639
AGRITEHNICA SERVICE S.R.L. M 2021 07946 593
AGROSERV TRADING SRL M 2021 08384 686
AGROSERV TRADING SRL M 2021 08388 686
AGROSERV TRADING SRL M 2021 08386 686
AGROSERV TRADING SRL M 2021 08387 686
ALECSANDRA GRATIELA FILIP M 2020 05940 464
ALEXA TINEI MARKET S.R.L. M 2021 07694 556
ALEXE FLORIN M 2021 08189 634
ALEZZI BEACH RESORT SRL M 2021 08389 687
ALEZZI BEACH RESORT SRL M 2021 08390 687
ALINSO NV M 2021 07927 591
ALMA FINCONSULTING SRL M 2021 08142 633
ANTENA 3 S.A. M 2021 08252 641
ANTENA TV GROUP SA M 2016 08546 436
ANTEVO SRL M 2017 01101 438
ANTIBIOTICE S.A. M 2021 07116 497
ANTIBIOTICE SA M 2021 07117 497
APTITUDO CARE S.R.L. M 2021 08215 637
ART TOOL BOX SRL M 2021 08184 634
ASOCIATIA CLUB SPORTIV CONSTANTA SAILING/CONSTANTA
NAVIGHEAZA M 2021 06542

492

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI (A.E.P.F.) M 2021 07682 556
ASOCIATIA FILMEVENT M 2021 07788 570
ASOCIATIA HABITAT FOR HUMANITY ROMANIA M 2021 06148 492
ASOCIAŢIA THE STORY OF AUTISM M 2021 08205 635
ATELIER LORAIN SRL M 2021 08113 628
AUGUSTIN-COSMIN POP M 2021 07223 506
AUSTRIAN INVEST SRL M 2017 01234 438
AZZAM YOUSEF M 2021 07073 496
BĂDÎRCEA CRISTINA-DUMITRA M 2021 07242 511
BALEA MARIAN RAUL M 2017 04508 446
BELLE MARIE INTERNATIONAL SRL M 2021 04003 483
BHS BIO INNOVATION SRL M 2017 01826 439
BIA MARY SRL M 2021 07303 522
BIKE GEEK SRL M 2021 07649 547
BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA BRAȘOV M 2021 01702 473
BM-BC SRL M 2021 07728 568
BORO PR & COMMUNICATION SRL M 2021 07316 523
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BOT BOGDAN-VIOREL M 2019 07739 461
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2021 08485 705
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2021 08500 708
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2021 08467 704
BUICA IRINA M 2021 08034 616
BURSA DE FONDURI SRL M 2021 07642 544
CAMASSIA ONE SRL M 2021 08363 680
CÂRSTEA - BIVOLU ANA - ALEXANDRA M 2021 08624 714
CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ S.R.L. M 2021 08303 656
CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ S.R.L. M 2021 08305 660
CEAUSESCU VASILE-ANDREI M 2021 08345 679
CERTION SRL M 2021 08050 624
CERTION SRL M 2021 08051 625
CFGTECHSOLUTIONS SRL M 2021 03246 483
CHIRIȚĂ DIANA
CHIRIȚĂ ADRIAN
CHIRIȚĂ RUXANDRA
CHIRIȚĂ AUGUSTIN M 2021 05746

486

CHIRULESCU OCTAVIAN ALEXANDRU M 2017 00869 437
CIOFALCĂ CĂTĂLIN M 2021 07873 582
CLEVER MEDIA NETWORK SRL M 2017 08069 450
Constantin - Alin COPÎNDEANU M 2017 04185 443
CONSTANTIN ION M 2021 07358 525
CONSTANTIN ION M 2021 07359 525
CURATESCU SRL M 2021 08040 617
DACIA PLANT M 2021 06536 492
DACIA PLANT SRL M 2021 07492 539
DAFERO S.R.L. M 2021 07172 499
DIAMANDI SORIN-FLORIN M 2021 07379 526
DINAMIC STORE SRL M 2021 08609 712
DM SPORT & ENERGY S.R.L. M 2021 08400 688
DOBRE BOGDANA M 2021 07824 571
DODU CĂTĂLIN M 2021 07968 604
DOMENIILE PRINCE MATEI SRL M 2021 06121 491
DRAFT CONSTRUCT SRL M 2021 07960 603
DRAM CONSTANTIN M 2021 08048 620
DRYMOS GO TRAVEL SRL M 2021 07825 572
DUMITRESCU RODICA M 2021 07857 578
DUMITRU CRISTIAN VLAD M 2021 00497 472
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED M 2021 07949 602
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED M 2021 07948 601
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED M 2021 07950 602
EATBLE BRANDS S.R.L. M 2021 08488 705
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EATBLE TECHNOLOGY S.R.L. M 2021 08491 706
EFAIN ONLINE SRL M 2021 08045 620
ENDOSTYLE M 2021 08572 711
ESSENA AGRO SRL M 2021 07970 604
EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL M 2021 08005 616
EXTENDED DEV SRL M 2021 08426 693
FASHIONTV.COM GMBH M 2015 08395 433
FILIP GRAȚIELA ALECSANDRA M 2020 04656 464
FLOREA FLORIN-ROBERTINO M 2021 08527 710
FLORIN CONSTANTIN BACIU M 2016 07284 435
FLORIN CONSTANTIN BACIU M 2016 07285 435
FRENCH CUISINE SRL M 2021 06696 493
FRÎNCU IUSTINIAN - PETRIŞOR
PRIVISTIRESCU FLORIN - DANIEL M 2021 08637

716

FUNDAȚIA GAUDEAMUS M 2021 04063 484
GABRIELA-MONICA CAVAL-STAN M 2016 05402 434
GARANT FINANCE SRL M 2021 08339 679
GEORGESCU ALEXANDRU-ADRIAN M 2021 08298 648
GIOSAN COSMIN M 2020 07302 466
GLORY RESIDENCE S.R.L. M 2021 08600 712
GOLAND IMOBIL SRL M 2021 07869 579
GROSOAIA OVIDIU-CIPRIAN M 2021 07882 583
HAGER RUDOLF-JOZSEF M 2021 07673 547
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. M 2017 04743 447
HEINEKEN ROMANIA S.A. M 2021 07918 590
HEINEKEN ROMANIA S.A. M 2021 07920 591
HUŢANU ELENA-RAMONA M 2021 08413 690
HYPE EVENT DESIGN SRL M 2021 07252 513
HYPE EVENT DESIGN SRL M 2021 07255 515
IANCU GASTROBAR S.R.L.-D M 2021 07127 498
ICHIM LAVINIA-MARIA M 2021 04224 485
IKON TRADING SRL M 2017 04977 448
I LOVE FAILURE SRL M 2021 07675 550
ION ADRIAN TEODOR M 2021 07245 513
IORDACHE NICOLETA MIHAELA M 2017 03014 440
JAPAN TOBACCO INC. M 2021 07833 577
KEGHEŞ EUGEN-CODRUŢ M 2021 08094 626
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI M 2021 08370 681
KT & G CORPORATION M 2021 07891 584
KT & G CORPORATION M 2021 07896 585
KT & G CORPORATION M 2021 07898 586
KT & G CORPORATION M 2021 07888 584
KT & G CORPORATION M 2021 07897 585
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LC PROPERTY MANAGEMENT SRL M 2021 07911 588
LEO&LORY SRL M 2021 07188 502
LIKE WEB SRL M 2021 08448 695
MAIDAN EVENTS SRL M 2021 08224 638
MAISON MERVEILLE S.R.L. M 2021 08636 715
MĂMUCA BUCOVINA SRL M 2021 07973 606
MAN GROUP SRL M 2021 07209 503
MAN GROUP SRL M 2021 07210 504
MAN GROUP SRL M 2021 07831 576
MARIA FOODNOVA HOLDING SRL M 2021 07639 543
MARIA FOODNOVA HOLDING SRL M 2021 07640 544
MARIO STAR SRL M 2021 08096 627
MARSER DRINKS SRL M 2021 08283 648
Match Group, LLC M 2021 07441 538
MEBELISSIMO S.R.L. M 2021 07916 588
MEDICHUB MEDIA SRL M 2017 04271 444
MEDIFARM SRL M 2021 07902 586
MED LIFE SA M 2021 07481 539
ME TECHNICAL ASSISTANCE SRL M 2021 07288 519
MIRONOV ALEXANDRU
BANUTA ADRIAN-NICOLAE M 2021 07834

578

MONTESSORI RAY OF LIGHT S.R.L. M 2021 06118 491
NEMETH TUNDE M 2017 00120 436
NICOLESCU EUGEN-GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2021 07580 541
NORD VET SRL M 2021 08381 685
NOVUS CAPITAL SRL M 2020 08709 468
OLEA SRL M 2021 08300 649
ONESOUL RESTAURANT S.R.L. M 2021 08423 692
OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI M 2016 07178 434
OREGON PARK ONE S.R.L. M 2021 08364 680
ORIGINAL DEALS RO S.R.L. M 2021 07319 523
Oyster Cosmetics S.p.A. M 2021 07536 541
PARTIDUL ALIANTA PENTRU PATRIE M 2021 07612 543
PARTIDUL ALIANŢA PENTRU PATRIE M 2021 07611 543
PARTIDUL PATRIOŢILOR M 2021 05387 485
PASCU VLAD-TUDOR M 2020 02782 463
PATRU AGRO SRL M 2021 06105 490
PEPSICO, INC. M 2021 08429 695
PERLA WAREHOUSE SRL M 2021 08307 664
PERLA WAREHOUSE SRL M 2021 08308 666
PERLA WAREHOUSE SRL M 2021 08309 669
PERLA WAREHOUSE SRL M 2021 08312 671
PINTILIUC VASILICĂ-CRISTI M 2021 08357 680
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PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S. M 2021 08270 647
POPA ANDREI M 2021 02845 482
POPESCU ADRIAN M 2020 08507 466
POPESCU CRISTIAN-ŞTEFAN M 2021 07932 592
POPESCU LIVIU ADRIAN M 2021 07859 579
POTECARU CRISTINA-DENISA M 2021 08422 691
PRIMAL ONE FOOD SRL M 2021 02997 482
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2021 07264 517
PROGRAME ONLINE A.C.T SRL M 2021 06954 496
PROSONIC PRODCOM SRL M 2021 08514 709
PROSONIC PRODCOM SRL M 2021 08483 704
PRO TV SRL M 2021 08380 683
PRO TV SRL M 2021 08378 681
RECUMED SRL M 2021 08210 636
REVVIN' HEARTS GROUP SRL M 2021 07782 570
RILLIUS HOLDING LIMITED M 2021 07160 498
ROMAN Ştefănuţ-Cătălin M 2021 08520 709
ROMERO S.R.L. M 2021 07875 582
ROTARU CATALIN-MARIUS M 2021 08304 660
S.C. ECOWASH MAD 2016 S.R.L. M 2019 09157 462
S.C. HERBAGETICA SRL M 2017 05225 448
S.C. ONITRADE LTD S.R.L. M 2021 05348 485
S.C. Premium FIT S.R.L. M 2021 08463 702
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 08996 470
S.C. ROYAL ESTATES & BUILDINGS S.R.L. M 2020 06704 465
S.C. TECTON TRUST M 2019 09158 462
S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. M 2021 07427 536
S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. M 2021 07420 534
S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. M 2021 07428 536
S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. M 2021 07423 534
S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. M 2021 07419 534
SALOFARM SRL M 2021 07981 614
SALOFARM SRL M 2021 07980 613
SARKIS CAFE IMPEX SRL M 2021 01418 473
ŞARPE GABRIELA
UNGUREANU BOGDAN M 2021 08237

639

SC ANDU FISH SRL M 2017 03023 441
SC ASISOFT SRL M 2017 06718 449
SC CLUB CASTEL TRIVALE SRL M 2017 03405 442
SC CONCEPT SRL M 2017 00074 436
SC CONCEPT SRL M 2017 00072 436
SC DENTA VITAL SRL M 2017 04746 448
SC DOMUS LIGHT DECOR SRL M 2021 08223 638
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SC GEOEURO TOURS DISTRIBUTIE SRL M 2015 02745 433
SC HERBAGETICA SRL M 2021 06739 495
SC ICE DYP BALAS SRL M 2020 07152 465
SC INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ
SRL M 2017 04400

445

SC INTERTOY ZONE SRL M 2017 07113 449
SC KARTEZIAN SRL M 2017 03235 441
SC LIFE RESORT SRL M 2020 03579 464
SC NOVA PROMPT SRL M 2021 07881 583
SC OLEA SRL M 2017 04212 444
SC RELIAN REMORCI SRL M 2017 01530 439
SC SARANTIS ROMANIA SA M 2021 07384 526
SC SLIM FIT & BEAUTIFUL SRL M 2021 05724 486
SC SOFAEST MOB SRL M 2017 03903 442
SC SOLAREX IMPEX SRL M 2017 04390 445
SC SOLAREX IMPEX SRL M 2017 04388 445
SC TEKNOLLOGIK MANAGEMENT SRL M 2021 07494 540
SC TERAPIA SA M 2017 08374 454
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07415 532
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07408 529
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07755 569
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07424 535
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07410 530
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07403 527
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07431 538
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07411 530
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07425 535
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07432 538
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07409 530
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07429 537
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07748 569
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07404 528
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07405 529
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07401 527
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07418 533
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07416 532
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07407 529
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07426 536
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07417 533
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07430 537
SC TOTAL ONE CONSTRUCT SRL M 2019 06073 460
SENARIA MANAGEMENT & ENGINEERING SRL M 2021 07909 587
SERGIU JAMAN M 2021 08128 633
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SHANGHAI LINGDI DIGITAL TECHNOLOGY, CO., LTD., M 2020 03454 463
SINICA GROUP SRL M 2021 07289 521
SIPICA ION M 2017 04190 443
SOCIETATEA MORTASIFU CONCEPT S.R.L M 2017 00577 437
SODOLESCU TEODOR M 2017 03236 442
STANCA BOGDAN M 2021 07588 542
STANCU GABRIELA M 2021 07680 555
STANCU MARCELA M 2021 08529 711
STEIN BESTASIG INSURANCE BROKER SRL M 2021 01979 481
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 08496 707
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 08125 630
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 08126 631
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 08124 628
SUPER ECO-CASA SRL M 2021 06090 487
TAL CHEN IMPEX SRL M 2019 07055 460
TĂNĂSESCU BOGDAN MIRCEA- M 2021 08251 640
TĂNĂSESCU BOGDAN - MIRCEA M 2021 08254 643
TAWIL ZOUHAIR M 2017 01725 439
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL YÖNETIM A.Ş. M 2017 00668 437
TIGAERU LAURENTIU ROSCA M 2020 08942 470
TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07412 531
TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07414 531
TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07413 531
TRANSOXANIA PROPERTIES SRL M 2021 07391 527
TRANSPOL SRL M 2017 02192 440
TUDOSOIU GHEORGHE DRAGOS M 2019 04072 454
TUFAN TUNCER M 2021 07513 540
TURISM SOMEŞ EVENT SRL M 2021 08646 717
VALENTIN DRAGNEA
CĂTĂLIN MEDOIA M 2021 07295

521

VÎNĂTORU MIHAI-ADRIAN
DRĂGHICI SORIN-IONUŢ M 2017 04657

446

VINO RESORT SRL M 2021 07956 603
VOICU DOREL M 2021 08415 690
VOICU DOREL M 2021 08299 649
WORLD CLASS DISTRIBUTION SRL M 2021 07677 550
WURST LAND SRL M 2021 07978 611
WURST LAND SRL M 2021 07977 610
ZAMFIRA ALIN-GEORGIAN M 2021 08493 706
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- (540) (210) (511) -
1 M 2017 01826 182969 1, 35, 44 439
1 M 2021 06105 183148 1, 5, 31, 44 490
3 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,

25, 35, 37
617

3 M 2021 08624 182906 3, 5, 31, 34 714
3 M 2021 07427 182918 3, 5 536
3 M 2021 07415 182919 3 532
3 M 2021 07412 182920 3 531
3 M 2021 07420 182921 3 534
3 M 2021 07414 182923 3 531
3 M 2021 07408 182924 3, 5 529
3 M 2021 07410 182927 3 530
3 M 2021 07411 182931 3 530
3 M 2021 07423 182932 3, 5 534
3 M 2021 07432 182936 3 538
3 M 2021 07409 182937 3 530
3 M 2021 07404 182940 3, 5 528
3 M 2021 07405 182941 3 529
3 M 2021 07401 182942 3 527
3 M 2021 07416 182944 3 532
3 M 2021 07407 182945 3 529
3 M 2021 07413 182948 3 531
3 M 2021 07430 182949 3, 5 537
3 M 2021 07384 182950 3 526
3 M 2021 07492 182990 3, 5 539
3 M 2021 07536 183007 3 541
3 M 2021 07902 183036 3, 5, 35, 44 586
3 M 2017 00074 183084 3, 44 436
3 M 2017 00072 183085 3, 5 436
3 M 2017 04977 183089 3, 44 448
3 M 2021 07694 183141 3, 5, 16,

21, 35
556

3 M 2021 08370 183149 3 681
4 M 2021 07513 182901 4, 34, 35, 43 540
5 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,

25, 35, 37
617

5 M 2021 08624 182906 3, 5, 31, 34 714
5 M 2021 07427 182918 3, 5 536
5 M 2021 07428 182922 5 536
5 M 2021 07408 182924 3, 5 529
5 M 2021 07755 182925 5 569
5 M 2021 07424 182926 5 535
5 M 2021 07403 182928 5 527
5 M 2021 07431 182930 5 538
5 M 2021 07423 182932 3, 5 534
5 M 2021 07425 182933 5 535
5 M 2021 07419 182934 5 534
5 M 2021 07429 182938 5 537

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 07748 182939 5 569
5 M 2021 07404 182940 3, 5 528
5 M 2021 07418 182943 5 533
5 M 2021 07426 182946 5 536
5 M 2021 07417 182947 5 533
5 M 2021 07430 182949 3, 5 537
5 M 2021 07116 182952 5 497
5 M 2021 07117 182953 5 497
5 M 2021 07492 182990 3, 5 539
5 M 2021 06536 182991 5 492
5 M 2021 08307 182998 5, 35, 44 664
5 M 2021 08308 183000 5, 35, 44 666
5 M 2021 08309 183001 5, 35, 44 669
5 M 2017 04400 183013 5 445
5 M 2017 04390 183031 5 445
5 M 2017 04388 183032 5 445
5 M 2021 07902 183036 3, 5, 35, 44 586
5 M 2021 06739 183054 5, 35 495
5 M 2017 05225 183062 5 448
5 M 2017 00072 183085 3, 5 436
5 M 2021 07694 183141 3, 5, 16,

21, 35
556

5 M 2021 06105 183148 1, 5, 31, 44 490
5 M 2017 08374 183163 5, 35 454
6 M 2021 07494 182885 6, 17, 19,

37, 42
540

6 M 2017 03235 182982 6, 9, 35 441
6 M 2017 01530 183041 6, 7, 12, 39 439
7 M 2017 01530 183041 6, 7, 12, 39 439
7 M 2019 09157 183071 7, 35, 37 462
7 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

7 M 2021 08125 183103 7, 11, 29,
30, 32, 43

630

7 M 2021 08126 183104 7, 11, 29,
30, 32, 43

631

7 M 2021 08124 183105 7, 11, 29,
30, 32, 43

628

7 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,
39, 42, 44

593

8 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,
20, 24, 26

523

9 M 2021 08252 182884 9, 16, 35,
38, 41

641

9 M 2015 08395 182890 9, 35 433
9 M 2021 08248 182896 9, 35, 36,

41, 42
639

9 M 2017 08069 182970 9, 16, 35,
38, 41, 42

450

9 M 2021 08448 182973 9, 35, 42 695
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9 M 2017 03236 182979 9 442
9 M 2017 03235 182982 6, 9, 35 441
9 M 2021 08142 182983 9, 38, 42 633
9 M 2021 08491 183008 9, 35, 42 706
9 M 2017 04743 183011 9, 35, 42 447
9 M 2021 06954 183024 9, 42 496
9 M 2020 03454 183052 9, 42 463
9 M 2021 07289 183064 9, 35 521
9 M 2020 08507 183076 9, 11 466
9 M 2021 07970 183090 9, 35, 42 604
9 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

9 M 2021 08572 183119 9 711
9 M 2021 07682 183120 9, 41 556
9 M 2021 08609 183155 9, 11, 35 712
9 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

10 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,
20, 24, 26

523

10 M 2021 08300 182980 10, 35, 40, 44 649
10 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

10 M 2021 04003 183154 10, 44 483
11 M 2020 08507 183076 9, 11 466
11 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

11 M 2021 08125 183103 7, 11, 29,
30, 32, 43

630

11 M 2021 08126 183104 7, 11, 29,
30, 32, 43

631

11 M 2021 08124 183105 7, 11, 29,
30, 32, 43

628

11 M 2021 07677 183113 11, 17, 19,
35, 37, 42

550

11 M 2021 06090 183114 11, 35, 37, 41 487
11 M 2021 07881 183151 11, 30, 35 583
11 M 2021 08223 183152 11 638
11 M 2021 08609 183155 9, 11, 35 712
12 M 2017 02192 182975 12 440
12 M 2017 06718 183006 12, 35, 42 449
12 M 2017 01530 183041 6, 7, 12, 39 439
12 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,

39, 42, 44
593

14 M 2021 07875 183010 14 582
14 M 2021 08636 183044 14, 35 715
14 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 07188 182874 16, 21, 35 502
16 M 2021 08252 182884 9, 16, 35,

38, 41
641

16 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,
25, 35, 37

617

16 M 2021 08380 182911 16, 35,
38, 41, 42

683

16 M 2021 08378 182912 16, 35,
38, 41, 42

681

16 M 2016 08546 182958 16, 35,
38, 41, 42

436

16 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,
20, 24, 26

523

16 M 2017 04271 182962 16, 35, 41 444
16 M 2017 08069 182970 9, 16, 35,

38, 41, 42
450

16 M 2021 07824 182971 16, 41, 43 571
16 M 2021 06118 182985 16, 41 491
16 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

16 M 2021 07252 183025 16, 35, 41, 43 513
16 M 2021 07255 183026 16, 35, 41, 43 515
16 M 2017 04185 183047 16, 25, 42 443
16 M 2021 07834 183056 16, 41 578
16 M 2015 02745 183060 16 433
16 M 2016 07284 183079 16, 35, 41 435
16 M 2016 07285 183080 16, 35, 41 435
16 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,

38, 39, 41,
42, 43, 45

468

16 M 2021 07588 183126 16, 29, 31,
35, 43, 44

542

16 M 2021 07694 183141 3, 5, 16,
21, 35

556

16 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,
28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

16 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,
20, 21, 25,

30, 35, 41, 43

473

17 M 2021 07494 182885 6, 17, 19,
37, 42

540

17 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,
20, 24, 26

523

17 M 2021 07677 183113 11, 17, 19,
35, 37, 42

550

18 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,
25, 28, 35,

36, 41, 42, 43

688

18 M 2020 08942 183063 18, 21 470
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18 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,
28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

18 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,
20, 21, 25,

30, 35, 41, 43

473

19 M 2021 07494 182885 6, 17, 19,
37, 42

540

19 M 2021 07677 183113 11, 17, 19,
35, 37, 42

550

19 M 2021 08304 183158 19, 21, 35 660
20 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,

20, 24, 26
523

20 M 2017 03903 182974 20 442
20 M 2021 07916 182984 20, 35 588
20 M 2021 07873 183048 20 582
20 M 2021 08298 183107 20 648
20 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

21 M 2021 07188 182874 16, 21, 35 502
21 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,

25, 35, 37
617

21 M 2020 08942 183063 18, 21 470
21 M 2021 08363 183132 21 680
21 M 2021 07694 183141 3, 5, 16,

21, 35
556

21 M 2021 08304 183158 19, 21, 35 660
21 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

21 M 2021 08303 183161 21, 35 656
21 M 2021 08305 183162 21, 35 660
22 M 2019 07739 183131 22, 28 461
24 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,

20, 24, 26
523

24 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,
25, 28, 35,

36, 41, 42, 43

688

24 M 2017 01725 183042 24, 25 439
24 M 2021 08339 183110 24, 35 679
24 M 2019 07055 183121 24, 25, 35 460
25 M 2021 08317 182879 25, 35 675
25 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,

25, 35, 37
617

25 M 2017 04508 182960 25, 35 446
25 M 2021 07857 182987 25 578
25 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

25 M 2017 01725 183042 24, 25 439

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2017 04185 183047 16, 25, 42 443
25 M 2021 07782 183049 25 570
25 M 2021 08045 183092 25 620
25 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,

38, 39, 41,
42, 43, 45

468

25 M 2019 07055 183121 24, 25, 35 460
25 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

25 M 2021 07358 183156 25 525
25 M 2021 07359 183157 25 525
25 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

26 M 2021 07319 182961 8, 10, 16, 17,
20, 24, 26

523

28 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,
25, 28, 35,

36, 41, 42, 43

688

28 M 2019 07739 183131 22, 28 461
28 M 2017 07113 183134 28 449
28 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

29 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,
32, 35, 39, 43

543

29 M 2021 07640 182905 29, 30,
35, 39, 43

544

29 M 2017 04212 182981 29, 30,
32, 33, 35

444

29 M 2021 07882 182986 29 583
29 M 2021 08224 182994 29, 30, 40 638
29 M 2017 04190 183022 29, 30, 31 443
29 M 2021 07956 183055 29, 33,

35, 41, 43
603

29 M 2017 03023 183059 29, 35, 39 441
29 M 2020 08996 183069 29, 30, 32 470
29 M 2021 08493 183096 29, 35 706
29 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

29 M 2021 08125 183103 7, 11, 29,
30, 32, 43

630

29 M 2021 08126 183104 7, 11, 29,
30, 32, 43

631

29 M 2021 08124 183105 7, 11, 29,
30, 32, 43

628

29 M 2021 07209 183122 29, 30, 43 503
29 M 2021 07210 183123 29, 30, 43 504
29 M 2021 07831 183124 29, 30, 43 576
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29 M 2021 07588 183126 16, 29, 31,
35, 43, 44

542

29 M 2021 07978 183136 29, 30, 43 611
29 M 2021 07977 183137 29, 30, 43 610
29 M 2021 07973 183143 29, 30, 35, 43 606
29 M 2021 08094 183145 29, 35 626
29 M 2020 06704 183160 29, 30, 32, 35 465
30 M 2021 08488 182881 30, 35, 43 705
30 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
543

30 M 2021 07640 182905 29, 30,
35, 39, 43

544

30 M 2021 07303 182951 30, 35, 43 522
30 M 2017 00577 182959 30 437
30 M 2017 04212 182981 29, 30,

32, 33, 35
444

30 M 2021 08224 182994 29, 30, 40 638
30 M 2021 08423 183009 30, 43 692
30 M 2017 04190 183022 29, 30, 31 443
30 M 2021 01418 183038 30 473
30 M 2020 08996 183069 29, 30, 32 470
30 M 2021 08005 183091 30, 43 616
30 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

30 M 2021 08237 183101 30 639
30 M 2021 08125 183103 7, 11, 29,

30, 32, 43
630

30 M 2021 08126 183104 7, 11, 29,
30, 32, 43

631

30 M 2021 08124 183105 7, 11, 29,
30, 32, 43

628

30 M 2020 07152 183111 30 465
30 M 2021 07209 183122 29, 30, 43 503
30 M 2021 07210 183123 29, 30, 43 504
30 M 2021 07831 183124 29, 30, 43 576
30 M 2017 00668 183128 30 437
30 M 2021 06696 183129 30, 35, 43 493
30 M 2021 07978 183136 29, 30, 43 611
30 M 2021 07977 183137 29, 30, 43 610
30 M 2021 07973 183143 29, 30, 35, 43 606
30 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

30 M 2021 07881 183151 11, 30, 35 583
30 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

30 M 2020 06704 183160 29, 30, 32, 35 465
31 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
543

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

31 M 2021 08624 182906 3, 5, 31, 34 714
31 M 2017 04190 183022 29, 30, 31 443
31 M 2021 07588 183126 16, 29, 31,

35, 43, 44
542

31 M 2021 06105 183148 1, 5, 31, 44 490
32 M 2021 08270 182895 32 647
32 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
543

32 M 2021 07918 182976 32 590
32 M 2021 07920 182977 32 591
32 M 2017 04212 182981 29, 30,

32, 33, 35
444

32 M 2020 08996 183069 29, 30, 32 470
32 M 2021 08254 183083 32, 35, 41, 43 643
32 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

32 M 2021 08125 183103 7, 11, 29,
30, 32, 43

630

32 M 2021 08126 183104 7, 11, 29,
30, 32, 43

631

32 M 2021 08124 183105 7, 11, 29,
30, 32, 43

628

32 M 2021 08429 183142 32 695
32 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

32 M 2020 06704 183160 29, 30, 32, 35 465
33 M 2021 08384 182878 33, 35, 43 686
33 M 2017 04212 182981 29, 30,

32, 33, 35
444

33 M 2021 08388 183014 33 686
33 M 2021 08386 183016 33 686
33 M 2021 08387 183017 33 686
33 M 2021 06121 183035 33 491
33 M 2021 07580 183053 33, 35 541
33 M 2021 07956 183055 29, 33,

35, 41, 43
603

33 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,
28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

34 M 2021 07949 182891 34 602
34 M 2021 07948 182892 34 601
34 M 2021 07950 182893 34 602
34 M 2021 08485 182897 34 705
34 M 2021 08500 182898 34 708
34 M 2021 08467 182899 34 704
34 M 2021 07513 182901 4, 34, 35, 43 540
34 M 2021 08624 182906 3, 5, 31, 34 714
34 M 2021 07891 182964 34 584
34 M 2021 07896 182965 34 585
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34 M 2021 07898 182966 34 586
34 M 2021 07888 182967 34 584
34 M 2021 07897 182968 34 585
34 M 2021 07833 183130 34 577
34 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

35 M 2021 07188 182874 16, 21, 35 502
35 M 2021 08384 182878 33, 35, 43 686
35 M 2021 08317 182879 25, 35 675
35 M 2021 07642 182880 35, 38 544
35 M 2021 08488 182881 30, 35, 43 705
35 M 2019 05307 182882 35, 38,

41, 42, 45
455

35 M 2019 05312 182883 35, 38,
41, 42, 45

457

35 M 2021 08252 182884 9, 16, 35,
38, 41

641

35 M 2021 08357 182886 35, 37 680
35 M 2021 08514 182888 35, 39, 43, 44 709
35 M 2021 08483 182889 35, 39, 43, 44 704
35 M 2015 08395 182890 9, 35 433
35 M 2021 08248 182896 9, 35, 36,

41, 42
639

35 M 2021 07513 182901 4, 34, 35, 43 540
35 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,

25, 35, 37
617

35 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,
32, 35, 39, 43

543

35 M 2021 07640 182905 29, 30,
35, 39, 43

544

35 M 2017 00120 182907 35 436
35 M 2021 08380 182911 16, 35,

38, 41, 42
683

35 M 2021 08378 182912 16, 35,
38, 41, 42

681

35 M 2021 08050 182913 35, 36, 37, 43 624
35 M 2021 08051 182914 35, 36, 37, 43 625
35 M 2021 07160 182929 35, 41 498
35 M 2021 07264 182935 35, 36, 37,

41, 43, 45
517

35 M 2021 07303 182951 30, 35, 43 522
35 M 2021 07981 182954 35, 44 614
35 M 2021 07980 182955 35, 44 613
35 M 2021 07675 182957 35, 41 550
35 M 2016 08546 182958 16, 35,

38, 41, 42
436

35 M 2017 04508 182960 25, 35 446
35 M 2017 04271 182962 16, 35, 41 444

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 08520 182963 35, 39,
41, 43, 44

709

35 M 2017 01826 182969 1, 35, 44 439
35 M 2017 08069 182970 9, 16, 35,

38, 41, 42
450

35 M 2021 08215 182972 35, 41 637
35 M 2021 08448 182973 9, 35, 42 695
35 M 2021 08300 182980 10, 35, 40, 44 649
35 M 2017 04212 182981 29, 30,

32, 33, 35
444

35 M 2017 03235 182982 6, 9, 35 441
35 M 2021 07916 182984 20, 35 588
35 M 2017 04657 182989 35 446
35 M 2021 02845 182993 35, 42 482
35 M 2021 08307 182998 5, 35, 44 664
35 M 2020 02782 182999 35, 41 463
35 M 2021 08308 183000 5, 35, 44 666
35 M 2021 08309 183001 5, 35, 44 669
35 M 2021 08312 183002 35, 38, 41, 44 671
35 M 2021 07316 183003 35 523
35 M 2021 06148 183004 35, 37 492
35 M 2021 07911 183005 35, 43 588
35 M 2017 06718 183006 12, 35, 42 449
35 M 2021 08491 183008 9, 35, 42 706
35 M 2017 04743 183011 9, 35, 42 447
35 M 2021 07649 183012 35 547
35 M 2017 00869 183021 35 437
35 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

35 M 2021 07252 183025 16, 35, 41, 43 513
35 M 2021 07255 183026 16, 35, 41, 43 515
35 M 2021 08205 183027 35, 41, 43, 44 635
35 M 2021 08426 183029 35, 42 693
35 M 2019 09158 183034 35, 36,

41, 43, 44
462

35 M 2021 07902 183036 3, 5, 35, 44 586
35 M 2021 07172 183037 35 499
35 M 2021 08636 183044 14, 35 715
35 M 2021 04224 183045 35, 41 485
35 M 2021 07223 183050 35, 38, 41, 45 506
35 M 2021 04063 183051 35, 36, 41 484
35 M 2021 07580 183053 33, 35 541
35 M 2021 06739 183054 5, 35 495
35 M 2021 07956 183055 29, 33,

35, 41, 43
603

35 M 2021 08128 183057 35, 38, 41 633
35 M 2017 03023 183059 29, 35, 39 441
35 M 2021 07289 183064 9, 35 521
35 M 2019 06073 183070 35 460
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35 M 2019 09157 183071 7, 35, 37 462
35 M 2021 07788 183073 35, 36,

38, 41, 45
570

35 M 2016 07284 183079 16, 35, 41 435
35 M 2016 07285 183080 16, 35, 41 435
35 M 2021 08254 183083 32, 35, 41, 43 643
35 M 2021 07869 183086 35, 36, 37 579
35 M 2017 03014 183087 35 440
35 M 2021 07970 183090 9, 35, 42 604
35 M 2021 08637 183093 35, 42 716
35 M 2021 08422 183094 35, 38, 41 691
35 M 2021 08527 183095 35 710
35 M 2021 08493 183096 29, 35 706
35 M 2021 08415 183100 35 690
35 M 2021 08034 183102 35, 36,

37, 41, 42
616

35 M 2021 08048 183108 35, 39, 41, 43 620
35 M 2021 08339 183110 24, 35 679
35 M 2021 07677 183113 11, 17, 19,

35, 37, 42
550

35 M 2021 06090 183114 11, 35, 37, 41 487
35 M 2021 08189 183115 35 634
35 M 2021 07909 183117 35, 36,

37, 41, 42
587

35 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,
38, 39, 41,
42, 43, 45

468

35 M 2019 07055 183121 24, 25, 35 460
35 M 2021 07588 183126 16, 29, 31,

35, 43, 44
542

35 M 2020 03579 183127 35, 41, 43 464
35 M 2021 06696 183129 30, 35, 43 493
35 M 2021 05348 183133 35, 39 485
35 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,

39, 42, 44
593

35 M 2021 07694 183141 3, 5, 16,
21, 35

556

35 M 2021 07973 183143 29, 30, 35, 43 606
35 M 2021 08094 183145 29, 35 626
35 M 2021 08600 183146 35, 36, 37 712
35 M 2021 08646 183150 35, 38, 41 717
35 M 2021 07881 183151 11, 30, 35 583
35 M 2021 08609 183155 9, 11, 35 712
35 M 2021 08304 183158 19, 21, 35 660
35 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

35 M 2020 06704 183160 29, 30, 32, 35 465
35 M 2021 08303 183161 21, 35 656
35 M 2021 08305 183162 21, 35 660

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2017 08374 183163 5, 35 454
36 M 2021 08389 182877 36, 43 687
36 M 2021 08248 182896 9, 35, 36,

41, 42
639

36 M 2021 08050 182913 35, 36, 37, 43 624
36 M 2021 08051 182914 35, 36, 37, 43 625
36 M 2021 07264 182935 35, 36, 37,

41, 43, 45
517

36 M 2021 07288 182997 36, 37, 42 519
36 M 2021 08390 183015 36, 43 687
36 M 2021 07932 183019 36, 37, 43 592
36 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

36 M 2019 09158 183034 35, 36,
41, 43, 44

462

36 M 2021 07968 183039 36, 45 604
36 M 2021 04063 183051 35, 36, 41 484
36 M 2021 08364 183061 36, 39 680
36 M 2021 01979 183072 36 481
36 M 2021 07788 183073 35, 36,

38, 41, 45
570

36 M 2021 07235 183074 36 510
36 M 2021 07391 183078 36 527
36 M 2021 07869 183086 35, 36, 37 579
36 M 2021 08034 183102 35, 36,

37, 41, 42
616

36 M 2021 07909 183117 35, 36,
37, 41, 42

587

36 M 2017 01101 183135 36, 45 438
36 M 2021 07927 183144 36, 37, 39, 42 591
36 M 2021 08600 183146 35, 36, 37 712
37 M 2021 07960 182875 37 603
37 M 2021 07494 182885 6, 17, 19,

37, 42
540

37 M 2021 08357 182886 35, 37 680
37 M 2021 08040 182903 3, 5, 16, 21,

25, 35, 37
617

37 M 2021 08050 182913 35, 36, 37, 43 624
37 M 2021 08051 182914 35, 36, 37, 43 625
37 M 2021 07264 182935 35, 36, 37,

41, 43, 45
517

37 M 2021 07288 182997 36, 37, 42 519
37 M 2021 06148 183004 35, 37 492
37 M 2021 07932 183019 36, 37, 43 592
37 M 2019 09157 183071 7, 35, 37 462
37 M 2021 07869 183086 35, 36, 37 579
37 M 2021 08034 183102 35, 36,

37, 41, 42
616



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea clasei Nisa)

758

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2021 07677 183113 11, 17, 19,
35, 37, 42

550

37 M 2021 06090 183114 11, 35, 37, 41 487
37 M 2021 07909 183117 35, 36,

37, 41, 42
587

37 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,
39, 42, 44

593

37 M 2021 07927 183144 36, 37, 39, 42 591
37 M 2021 08600 183146 35, 36, 37 712
38 M 2021 07642 182880 35, 38 544
38 M 2019 05307 182882 35, 38,

41, 42, 45
455

38 M 2019 05312 182883 35, 38,
41, 42, 45

457

38 M 2021 08252 182884 9, 16, 35,
38, 41

641

38 M 2021 07295 182887 38, 41, 42, 45 521
38 M 2021 07612 182900 38 543
38 M 2021 07611 182902 38 543
38 M 2021 08380 182911 16, 35,

38, 41, 42
683

38 M 2021 08378 182912 16, 35,
38, 41, 42

681

38 M 2016 08546 182958 16, 35,
38, 41, 42

436

38 M 2017 08069 182970 9, 16, 35,
38, 41, 42

450

38 M 2021 08142 182983 9, 38, 42 633
38 M 2021 08312 183002 35, 38, 41, 44 671
38 M 2021 07223 183050 35, 38, 41, 45 506
38 M 2021 08128 183057 35, 38, 41 633
38 M 2021 07788 183073 35, 36,

38, 41, 45
570

38 M 2021 08422 183094 35, 38, 41 691
38 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,

38, 39, 41,
42, 43, 45

468

38 M 2021 08646 183150 35, 38, 41 717
39 M 2021 08514 182888 35, 39, 43, 44 709
39 M 2021 08483 182889 35, 39, 43, 44 704
39 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
543

39 M 2021 07640 182905 29, 30,
35, 39, 43

544

39 M 2021 08520 182963 35, 39,
41, 43, 44

709

39 M 2017 01530 183041 6, 7, 12, 39 439
39 M 2017 03023 183059 29, 35, 39 441
39 M 2021 08364 183061 36, 39 680
39 M 2021 07825 183088 39, 43 572

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2021 08048 183108 35, 39, 41, 43 620
39 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,

38, 39, 41,
42, 43, 45

468

39 M 2021 05348 183133 35, 39 485
39 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,

39, 42, 44
593

39 M 2021 07927 183144 36, 37, 39, 42 591
39 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

39 M 2021 03246 183153 39 483
40 M 2021 08300 182980 10, 35, 40, 44 649
40 M 2021 08224 182994 29, 30, 40 638
41 M 2021 06542 182876 41 492
41 M 2019 05307 182882 35, 38,

41, 42, 45
455

41 M 2019 05312 182883 35, 38,
41, 42, 45

457

41 M 2021 08252 182884 9, 16, 35,
38, 41

641

41 M 2021 07295 182887 38, 41, 42, 45 521
41 M 2021 08248 182896 9, 35, 36,

41, 42
639

41 M 2021 08380 182911 16, 35,
38, 41, 42

683

41 M 2021 08378 182912 16, 35,
38, 41, 42

681

41 M 2021 07673 182915 41, 43 547
41 M 2017 01234 182916 41 438
41 M 2021 07160 182929 35, 41 498
41 M 2021 07264 182935 35, 36, 37,

41, 43, 45
517

41 M 2021 07242 182956 41 511
41 M 2021 07675 182957 35, 41 550
41 M 2016 08546 182958 16, 35,

38, 41, 42
436

41 M 2017 04271 182962 16, 35, 41 444
41 M 2021 08520 182963 35, 39,

41, 43, 44
709

41 M 2017 08069 182970 9, 16, 35,
38, 41, 42

450

41 M 2021 07824 182971 16, 41, 43 571
41 M 2021 08215 182972 35, 41 637
41 M 2016 07178 182978 41 434
41 M 2021 06118 182985 16, 41 491
41 M 2016 05402 182988 41 434
41 M 2021 08184 182996 41 634
41 M 2020 02782 182999 35, 41 463
41 M 2021 08312 183002 35, 38, 41, 44 671
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41 M 2021 08096 183020 41 627
41 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

41 M 2021 07252 183025 16, 35, 41, 43 513
41 M 2021 07255 183026 16, 35, 41, 43 515
41 M 2021 08205 183027 35, 41, 43, 44 635
41 M 2021 07728 183028 41, 43 568
41 M 2019 09158 183034 35, 36,

41, 43, 44
462

41 M 2021 04224 183045 35, 41 485
41 M 2021 07223 183050 35, 38, 41, 45 506
41 M 2021 04063 183051 35, 36, 41 484
41 M 2021 07956 183055 29, 33,

35, 41, 43
603

41 M 2021 07834 183056 16, 41 578
41 M 2021 08128 183057 35, 38, 41 633
41 M 2017 04746 183068 41, 44 448
41 M 2021 07788 183073 35, 36,

38, 41, 45
570

41 M 2021 08463 183077 41, 44 702
41 M 2016 07284 183079 16, 35, 41 435
41 M 2016 07285 183080 16, 35, 41 435
41 M 2021 00497 183081 41 472
41 M 2021 08254 183083 32, 35, 41, 43 643
41 M 2021 08422 183094 35, 38, 41 691
41 M 2021 08034 183102 35, 36,

37, 41, 42
616

41 M 2021 08299 183106 41 649
41 M 2021 08048 183108 35, 39, 41, 43 620
41 M 2021 07245 183112 41, 42, 44 513
41 M 2021 06090 183114 11, 35, 37, 41 487
41 M 2021 07909 183117 35, 36,

37, 41, 42
587

41 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,
38, 39, 41,
42, 43, 45

468

41 M 2021 07682 183120 9, 41 556
41 M 2020 03579 183127 35, 41, 43 464
41 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

41 M 2021 08646 183150 35, 38, 41 717
41 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,

20, 21, 25,
30, 35, 41, 43

473

42 M 2019 05307 182882 35, 38,
41, 42, 45

455

42 M 2019 05312 182883 35, 38,
41, 42, 45

457

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2021 07494 182885 6, 17, 19,
37, 42

540

42 M 2021 07295 182887 38, 41, 42, 45 521
42 M 2021 08248 182896 9, 35, 36,

41, 42
639

42 M 2021 08380 182911 16, 35,
38, 41, 42

683

42 M 2021 08378 182912 16, 35,
38, 41, 42

681

42 M 2016 08546 182958 16, 35,
38, 41, 42

436

42 M 2017 08069 182970 9, 16, 35,
38, 41, 42

450

42 M 2021 08448 182973 9, 35, 42 695
42 M 2021 08142 182983 9, 38, 42 633
42 M 2021 02845 182993 35, 42 482
42 M 2021 07288 182997 36, 37, 42 519
42 M 2017 06718 183006 12, 35, 42 449
42 M 2021 08491 183008 9, 35, 42 706
42 M 2017 04743 183011 9, 35, 42 447
42 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

42 M 2021 06954 183024 9, 42 496
42 M 2021 08426 183029 35, 42 693
42 M 2017 04185 183047 16, 25, 42 443
42 M 2020 03454 183052 9, 42 463
42 M 2021 07970 183090 9, 35, 42 604
42 M 2021 08637 183093 35, 42 716
42 M 2021 08034 183102 35, 36,

37, 41, 42
616

42 M 2021 07245 183112 41, 42, 44 513
42 M 2021 07677 183113 11, 17, 19,

35, 37, 42
550

42 M 2021 07909 183117 35, 36,
37, 41, 42

587

42 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,
38, 39, 41,
42, 43, 45

468

42 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,
39, 42, 44

593

42 M 2021 07927 183144 36, 37, 39, 42 591
43 M 2021 08389 182877 36, 43 687
43 M 2021 08384 182878 33, 35, 43 686
43 M 2021 08488 182881 30, 35, 43 705
43 M 2021 08514 182888 35, 39, 43, 44 709
43 M 2021 08483 182889 35, 39, 43, 44 704
43 M 2021 07513 182901 4, 34, 35, 43 540
43 M 2021 07639 182904 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
543
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2021 07640 182905 29, 30,
35, 39, 43

544

43 M 2020 04656 182908 43 464
43 M 2020 05940 182909 43 464
43 M 2021 08050 182913 35, 36, 37, 43 624
43 M 2021 08051 182914 35, 36, 37, 43 625
43 M 2021 07673 182915 41, 43 547
43 M 2021 07264 182935 35, 36, 37,

41, 43, 45
517

43 M 2021 07303 182951 30, 35, 43 522
43 M 2021 08520 182963 35, 39,

41, 43, 44
709

43 M 2021 07824 182971 16, 41, 43 571
43 M 2019 04072 182992 43 454
43 M 2021 08283 182995 43 648
43 M 2021 07911 183005 35, 43 588
43 M 2021 08423 183009 30, 43 692
43 M 2021 08390 183015 36, 43 687
43 M 2021 08113 183018 43 628
43 M 2021 07932 183019 36, 37, 43 592
43 M 2021 08400 183023 16, 18, 24,

25, 28, 35,
36, 41, 42, 43

688

43 M 2021 07252 183025 16, 35, 41, 43 513
43 M 2021 07255 183026 16, 35, 41, 43 515
43 M 2021 08205 183027 35, 41, 43, 44 635
43 M 2021 07728 183028 41, 43 568
43 M 2017 03405 183030 43 442
43 M 2019 09158 183034 35, 36,

41, 43, 44
462

43 M 2021 02997 183046 43 482
43 M 2021 07956 183055 29, 33,

35, 41, 43
603

43 M 2020 07302 183058 43 466
43 M 2021 07127 183075 43 498
43 M 2021 08251 183082 43 640
43 M 2021 08254 183083 32, 35, 41, 43 643
43 M 2021 07825 183088 39, 43 572
43 M 2021 08005 183091 30, 43 616
43 M 2021 08413 183097 43 690
43 M 2021 08529 183098 43 711
43 M 2021 08496 183099 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
707

43 M 2021 08125 183103 7, 11, 29,
30, 32, 43

630

43 M 2021 08126 183104 7, 11, 29,
30, 32, 43

631

43 M 2021 08124 183105 7, 11, 29,
30, 32, 43

628

43 M 2021 08048 183108 35, 39, 41, 43 620

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2021 07379 183109 43 526
43 M 2021 08345 183116 43 679
43 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,

38, 39, 41,
42, 43, 45

468

43 M 2021 07209 183122 29, 30, 43 503
43 M 2021 07210 183123 29, 30, 43 504
43 M 2021 07831 183124 29, 30, 43 576
43 M 2021 07588 183126 16, 29, 31,

35, 43, 44
542

43 M 2020 03579 183127 35, 41, 43 464
43 M 2021 06696 183129 30, 35, 43 493
43 M 2021 07978 183136 29, 30, 43 611
43 M 2021 07977 183137 29, 30, 43 610
43 M 2021 07859 183138 43 579
43 M 2021 07973 183143 29, 30, 35, 43 606
43 M 2021 05746 183147 10, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33,
34, 39, 41, 43

486

43 M 2021 01702 183159 9, 14, 16, 18,
20, 21, 25,

30, 35, 41, 43

473

44 M 2021 08514 182888 35, 39, 43, 44 709
44 M 2021 08483 182889 35, 39, 43, 44 704
44 M 2021 07073 182910 44 496
44 M 2021 07481 182917 44 539
44 M 2021 07981 182954 35, 44 614
44 M 2021 07980 182955 35, 44 613
44 M 2021 08520 182963 35, 39,

41, 43, 44
709

44 M 2017 01826 182969 1, 35, 44 439
44 M 2021 08300 182980 10, 35, 40, 44 649
44 M 2021 08307 182998 5, 35, 44 664
44 M 2021 08308 183000 5, 35, 44 666
44 M 2021 08309 183001 5, 35, 44 669
44 M 2021 08312 183002 35, 38, 41, 44 671
44 M 2021 08205 183027 35, 41, 43, 44 635
44 M 2021 08381 183033 44 685
44 M 2019 09158 183034 35, 36,

41, 43, 44
462

44 M 2021 07902 183036 3, 5, 35, 44 586
44 M 2021 07680 183040 44 555
44 M 2021 05724 183043 44 486
44 M 2017 04746 183068 41, 44 448
44 M 2021 08463 183077 41, 44 702
44 M 2017 00074 183084 3, 44 436
44 M 2017 04977 183089 3, 44 448
44 M 2021 07245 183112 41, 42, 44 513
44 M 2021 08210 183125 44 636
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Clase NISA pag.

44 M 2021 07588 183126 16, 29, 31,
35, 43, 44

542

44 M 2021 07946 183139 7, 12, 35, 37,
39, 42, 44

593

44 M 2021 06105 183148 1, 5, 31, 44 490
44 M 2021 04003 183154 10, 44 483
45 M 2019 05307 182882 35, 38,

41, 42, 45
455

45 M 2019 05312 182883 35, 38,
41, 42, 45

457

45 M 2021 07295 182887 38, 41, 42, 45 521
45 M 2021 07441 182894 45 538
45 M 2021 07264 182935 35, 36, 37,

41, 43, 45
517

45 M 2021 07968 183039 36, 45 604
45 M 2021 07223 183050 35, 38, 41, 45 506
45 M 2021 07788 183073 35, 36,

38, 41, 45
570

45 M 2020 08709 183118 16, 25, 35,
38, 39, 41,
42, 43, 45

468

45 M 2017 01101 183135 36, 45 438
45 M 2021 05387 183140 45 485



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38
- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2022
00694/
01/02/2022

Christian Waschmittel Alpin Frisch
PROFESSIONAL 100 waschgange

Premium Qualitat UNIVERSAL

Christian Waschmittel Alpin Frisch
PROFESSIONAL 100 waschgange
Premium Qualitat UNIVERSAL

M 2022
04217/
17/06/2022

KADRA LUXURY JEWELRY KADRAS LUXURY JEWELRY
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
07894
119111

Tedi Waterrr Sport IP-GMW Sp. z. o. o.
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

Grupa Maspex Sp. zo. o
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

07/2012

M 2011
07894
119111

Grupa Maspex Sp.
Z O. O Sp. K., UL.
LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

07/2012

M 2011
07894
119111

Tedi Waterrr Sport Grupa Maspex Sp.
Z O. O Sp. K., UL.
LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

Maspex Sp. z o.o.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

07/2012

M 2012
04794
122495

SC KLINTENSIV SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI-
ALEXANDRIA KM.14 NR.
544, HALA C 34 A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

02/2013

M 2016
05449
149302

OXAP DUO ZENTIVA SAGLIK
URUNLERI SANAYI
VE TICARET A.S.,
BUYUKDERE CAD.
ALI KAYA, SK. N° 193
KAT. 4 SISLI, LEVENT,
ISTANBUL, TR-34394,
TURCIA

SANOFI ILAC SANAYI
VE TICARET ANONIM
SIRKETI, BUYUKDERE
CAD. ALI KAYA, SK.
N° 193 KAT. 4 SISLI,
LEVENT, ISTANBUL,
TR-34394, TURCIA

09/2021

M 2018
07414
160118

LOOSELY EXACTLY NIC
OLE

Facebook, Inc., 1601
WILLOW ROAD
94025, MENLO PARK,
CALIFORNIA, US,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

META PLATFORMS,
Inc., 1601 WILLOW
ROAD 94025, MENLO
PARK, CALIFORNIA, US,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

04/2019

Tedi Waterrr Sport Grupa Maspex Sp. zo. o
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

769

KLINTENSIV SC PRO INTEGRATOR
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
ALEXANDRIA KM.14 NR.
544, HALA C 34 A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

027661
019818

SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/1993

027689
019830

ARGINPOL SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TH.PALLADY NR.51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, ROMANIA

SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/1993

027694
020326

ACRODUR SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TH.PALLADY NR.51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, ROMANIA

04/1996

027698
019834

REPOXAMIN SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TH.PALLADY NR.51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, ROMANIA

01/1993

028939
007962

FMC FMC CORPORATION,
1735 MARKET STREET,
PHILADELPHIA, 19103,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FMC CORPORATION,
2929 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, 19104,
PENNSYLVANIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1996

047195
034263

CAVO D'ORO BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA , CIPRU

10/1999

051628
036727

ACTONEL THERAMEX HQ UK
LIMITED, 75 KING
WILLIAM STREET,
LONDON, EC4N 7BE,
MAREA BRITANIE

THERAMEX HQ
UK LIMITED,
SLOANE SQUARE
HOUSE, 1 HOLBEIN
PLACE, BELGRAVIA,
LONDON SW1W8NS,
LINCOLNSHIRE, MAREA
BRITANIE

03/2000

770

NITROSOLV SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TH.PALLADY NR.51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, ROMANIA

SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SOCIETATEA
COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A., B-
DUL TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
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052174
039414

08/2000

M 2002
02442
051253

11/2002

M 2002
02569
050821

FETELE DE LA CAPALN
A

10/2002

M 2002
03006
050915

SMARTREE OXYGEN F
OR BUSINESS

10/2002

M 2002
04279
051570

SMARTREE SMARTREE ROMANIA
SRL, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR.42-44,
CLĂDIREA A, ET.4,
ARIPA A2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2002

M 2002
06128
054088

07/2003

771

SMARTPAYROLL SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. DR. FELIX
NR. 70, ET.6, 
SECTOR1, BUCUREŞTI,

 ROMANIA

SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. DR. FELIX
NR. 70, ET.6, 
SECTOR1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMDIDAC SC ROMDIDAC SA, 
STR.SPIRU HARET 
NR. 12,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,7000, 
ROMANIA

2 NET COMPUTER SC 2 NET COMPUTER
SRL, B-DUL VICTORIEI
NR. 10, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA

NECSULESCU
CLAUDIU, 
STR. STEFANCEL 
MARE NR. 27,
JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

SC 2 NET COMPUTER
SRL, STR. CALEA
BUCUREŞTI, NR. 3, 
BL.40, SC. E, AP. 1, 
JUD.BRAŞOV, 
BRAȘOV, ROMANIA

SC ROMDIDAC SA, STR.
SFANTA VINERI NR.
32, TRONSON 2, BL. A
5, SC. A, ET. 1, AP. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

NECSULESCU
CLAUDIU, STR. STEFAN
CEL MARE NR. 27, ET. 1,
AP. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE 1,
ÎN INCINTA EXPO
BUSSINES PARK, ET. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE 1,
ÎN INCINTA EXPO
BUSSINES PARK, ET. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE 1,
ÎN INCINTA EXPO
BUSSINES PARK, ET. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2002
06131
053233

05/2003

M 2005
06266
069967

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA , CIPRU

02/2006

M 2012
01629
120486

LIDERII MILENIULUI TR
EI Program educaţional
în Arta de a Conduce, o
ferit elevilor de liceu din
Romania

10/2012

M 2012
02522
171915

03/2021

M 2012
02603
120902

OMNES NOBILITAS AB
EQUO PROGRAMUL CA
II ROMANIEI

DENIS MARIAN
STEFAN, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 22, BL.
5, SC. A, AP. 12, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

DENIS MARIAN
STEFAN, STR. ANTIGUA
NR. 16-18, AP. 2, SAT.
PETRESTI, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02909
120670

ART PUZZLE SC D-TOYS SRL, STR.
VULTURILOR NR.9,
JUDEŢUL COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520004,
COVASNA, ROMANIA

SC D-TOYS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR
NR. 2, JUDEŢUL
COVASNA, SF.
GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

10/2012

M 2012
03011
121641

mwchim plant protect MWCHIM PLANT
PROTECT SRL, STR.
MONUMENTULUI,
LOTUL 8, CORPUL C1/4,
CAMERA 1, NR. 1, COM.
ADAMCLISI, 907010,
CONSTANȚA, ROMANIA

MWCHIM PLANT
PROTECT SRL, STR.
MONUMENTULUI
NR. 11, LOTUL 2,
INCINTA FOST CAP,
CONSTRUCTIA C 1,
ETAJ, BIROUL 1, COM.
ADAMCLISI, 907010,
CONSTANȚA, ROMANIA

11/2012

772

SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE 1,
ÎN INCINTA EXPO
BUSSINES PARK, ET. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,

 ROMANIA

SMARTTIME SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. DR. FELIX
NR. 70, ET.6, SECTOR1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

STAŞ MARIAN, STR.
TELIŢA NR. 14, BL.
52A, SC. I, ET.IV, AP. 30,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

STAŞ MARIAN,
SAT VÎRTEJU, 
STR.BUCUREȘTI 
NR. 70,MĂGURELE, 
ILFOV,ROMANIA

BLOCMANAGERNET PAVEL VARVARI, 
STR.SCĂRIŞOARA 
NR. 1, AP.65, JUD. 
CLUJ, CLUJNAPOCA, 
400445, CLUJ,ROMANIA

PAVEL VARVARI, 
STR.TUDOR ARGHEZI
NR. 23, ET. 2, AP. 5,
SECT. 2, BUCURESTI,  
ROMANIA
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depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
03125
172083

NATURHELP IONICA SIMONA
VEZETEU , ŞOS.
PĂCURARI NR. 67, BL.
478, SC. A, ET. 6, AP. 22,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

IONICA SIMONA
VEZETEU , COMUNA
BÂRNOVA, STR.SF.
AP.PETRU ŞI PAVEL,
NR.19 , PĂUN, IAȘI,
ROMANIA

04/2021

M 2012
03146
121904

wink public multimedia SC WINK NETWORK
SRL, STR. ETERNITATE
NR. 21, DEMISOL,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700304, IAȘI, ROMANIA

12/2012

M 2012
03576
120913

COLORIT SOANEA NICOLAE,
STR. SABINELOR NR.
5, BL. E4, SC. C, ET. 3,
AP. 13, JUD. TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

10/2012

M 2012
03679
122786

02/2013

M 2012
03944
122026

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, SAT JIDVEI, STR.
GĂRII NR. 45, JUD.
ALBA, COMUNA JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

01/2013

M 2012
03945
122027

MYSTERIUM TR + SB SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, SAT JIDVEI, STR.
GĂRII NR. 45, JUD.
ALBA, COMUNA JIDVEI,
ALBA, ROMANIA

01/2013

M 2012
04094
123699

04/2013

M 2012
04096
121473

11/2012

773

SC WINK NETWORK
SRL, STR. DR. EMIL
SAVINI NR. 3 A, CAM. 2,
BL. J 4, SC. B, ET. 2, 
AP.1, JUDEŢUL IAŞI, 
IAŞI, ROMANIA

SOANEA NICOLAE,
COMUNA BALOTEŞTI,
STR. VISELOR 
NR. 1, VILA 50, 
SATBALOTEŞTI, 
ILFOV,ROMANIA

digitech SC DIGITECH SRL,
 STR.PARINCIA NR. 6, 
BL. 4, SC. 2, ET. 6, 
AP. 96,SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,7000, 
ROMANIA

SC DIGITECH SRL, 
STR.TUDOR 
VLADIMIRESCU,NR. 25, 
ET. 1, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

mărgăritar SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII 
NR.9, JUD. ALBA, 
JIDVEI,517385, ALBA, 
ROMANIA

CALIFATUL IANCULUI BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. POPA
NAN NR. 185, SC. 2,
ET. 3, AP. 38, 
SECTOR3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. IOVITA
NR. 4, BL. P 24 A,
SC. A, ET. 8, AP. 35,
SECT. 5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

CALIFATUL ŞELARI BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. POPA
NAN NR. 185, SC. 2,
ET. 3, AP. 38, 
SECTOR3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. IOVITA
NR. 4, BL. P 24 A,
SC. A, ET. 8, AP. 35,
SECT. 5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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M 2012
04097
121474

STĂPÂN PESTE SIMŢU
RI

11/2012

M 2012
04098
121475

11/2012

M 2012
04355
142836

PIZZERIA DUE FRATEL
LI

SC MINO SERV SRL,
STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU NR. 39,
AP. 2, , JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

06/2016

M 2012
05388
123015

CoSoSys SC COSOSYS SRL, STR.
HAIDUCULUI NR. 6,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

SC COSOSYS SRL,
STR. SOMEŞULUI NR.
14, ET.PARTER, CLUJ
NAPOCA, 400145, CLUJ,
ROMANIA

03/2013

M 2012
05498
123224

03/2013

M 2012
06517
125694

09/2013

M 2012
07708
124372

06/2013

M 2013
04059
126978

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA , CIPRU

11/2013

774

BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. POPA
NAN NR. 185, SC. 2,
ET. 3, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. IOVITA
NR. 4, BL. P 24 A,
SC. A, ET. 8, AP. 35,
SECT. 5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

CALIF BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. POPA
NAN NR. 185, SC. 2,
ET. 3, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

BOGDAN VALENTIN
JANTEA, STR. IOVITA
NR. 4, BL. P 24 A,
SC. A, ET. 8, AP. 35,
SECT. 5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC MINO SERV SRL,
P-ŢA NUCETULUI
NR. 22, BL. BC 4, 
AP.210, JUDEŢUL 
BIHOR,ORADEA, 
BIHOR,ROMANIA

PoliSept SC POLICOLOR SA, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 51N, SECTOR 3, 
032258,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC POLICOLOR SA, B-
DUL TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

ALWO SC ALWO THERM
SRL, ALEEA ARUBIUM
NR. 56, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

SC ALWO THERM SRL,
STR. VALEA MĂGUREI,
NR. 10, SECTORUL 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Sabio SC SABIO COSMETICS
SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 66, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011865, ROMANIA

SC SABIO COSMETICS
SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 66, PARTER,
CAMERA 1, AP.
2, SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2013
04060
127328

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA , CIPRU

12/2013

M 2013
04061
127329

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA , CIPRU

12/2013

M 2014
03090
133518

SOUNDSERVICE SC LUGIA NEW SERV
SRL, STR. SOLD. EROU
NICOLAE ARHIP NR. 12,
BL. 66, SC. A, ET. 7, AP.
29, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

SC LUGIA NEW SERV
SRL, BD REPUBLICII
NR. 153, BL. 29C, AP. 1,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2014

M 2014
03091
133519

SOUNDSERVICE SC LUGIA NEW SERV
SRL, STR. SOLD. EROU
NICOLAE ARHIP NR. 12,
BL. 66, SC. A, ET. 7, AP.
29, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

SC LUGIA NEW SERV
SRL, BD REPUBLICII
NR. 153, BL. 29C, AP. 1,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2014

M 2016
02597
144818

REVVOLUTION VV WELLNESS SRL,
STR. MATEI MILLO
NR. 9, PARTER, SECT.
1, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2016

M 2016
05604
182554

GLOBAL TECHNICAL S
YSTEMS

06/2022

M 2017
00350
182322

KIRDI EMRE, STR.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP. 001, SAT
STEFANESTII DE JOS,
SAT STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

05/2022

775

SC GLOBAL
TECHNICAL SYSTEMS
SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 101,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
 ROMANIA

VV WELLNESS SRL,
PIAŢA PRESEI LIBERE
NR. 1, CASA PRESEI
LIBERE, CORP A3, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC GLOBAL
TECHNICAL SYSTEMS
SA, SOS. PIPERA 
NR.42, ET.14, 
SECTOR 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

KUZINA KIRDI EMRE, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 30, 
BL.5A, SC. 1, ET. 6, 
AP. 37,SECTOR 4, 
BUCURESTI,BU, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2017
08072
155555

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA, CIPRU

07/2018

M 2018
02247
157634

CAVA D'ORO BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
7101, CIPRU

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA, 7101, CIPRU

11/2018

M 2020
07327
181324

04/2022

M 2021
07140
182536

06/2022

M 2021
07316
183003

ROHO Romanian Hospit
al Convention

06/2022

M 2021
07912
182653

CER CER CARGO
HOLDING SE EUROPAI
RESZVENYTARSASAG,
STR. SZECSENYI, NR.
61, VECSES, 2220,
UNGARIA

CER CARGO
HOLDING SE EUROPAI
RESZVENYTARSASAG,
STR. KONYVES
KALMAN KRT. NR. 16,
BUDAPESTA, 1097,
UNGARIA

06/2022

M 2022
00901

CAVA D'ORO PRUNE BELLES MARKS LTD, 12
DRAMAS STREET, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE
101, 6020, LARNACA,
LARNACA, CIPRU

776

PHARMATALE DECORPORATE MEDIA
SRL, STR. GENERAL
PETRE POPOVAT 58,
SECTOR 6, BUCURESTI,
060314, ROMANIA

DECORPORATE
MEDIA SRL, STR.
TOPOLOVAT, NR. 10,
BL. TD21, ET. 3, AP. 22,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DABISAN SUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED, 
SUN HOUSE, 201 B/1,
WESTERN EXPRESS
HIGHWAY, GOREGAON
(E), MUMBAI, 400063,
MAHARASHTRA, INDIA,
TANDALJA, VADODARA,
GUJARAT, INDIA

SUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED, 
SUN HOUSE, 201 B/1,
WESTERN EXPRESS
HIGHWAY, GOREGAON
(E), MUMBAI, 400063,
MAHARASHTRA,
INDIA

BORO PR &
COMMUNICATION SRL,
STR. ETERNITATE 
NR.76, CENTRUL AXA, 
ET 1,JUD. IAȘI,  
700329,IAȘI, ROMANIA

BORO PR &
COMMUNICATION SRL,
STR. SF. LAZĂR, NR. 37,
BIROUL A1, PARTER,
JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
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Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2006
08744
088492

01/2008

M 2009
00128
100535

05/2009

M 2009
01698
101185

06/2009

M 2009
03132
103146

ADSERVIO SCHOOL IN
NOVATION

TONIC INTERACTIVE
SRL, STRADA CUZA
VODĂ, NR.10, IASI, IAȘI,
ROMANIA

09/2009

M 2011
06394
117435

adservio social innovati
on

TONIC INTERACTIVE
SRL, STRADA CUZA
VODĂ, NR.10, IASI, IAȘI,
ROMANIA

04/2012

M 2012
05148
123666

04/2013

777

DOLCE TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE,
NR. 3-5, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18,
SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONS
S.A., CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

BALCAN-IX Telekom Romania
Communications
SA, PIAȚA PRESEI
LIBERE NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE,
ET. 7-18 DIN TURNULDE
 NORD, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONS
S.A., CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMTELECOM Telekom Romania
Communications
SA, PIAȚA PRESEI
LIBERE NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE,
ET. 7-18 DIN TURNULDE 
NORD, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONS
S.A., CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. ADSERVIO SOCIAL
INOVATION S.R.L.,
BULEVARDUL SOCOLA,
NR. 3, BL. D2, SC. B, 
ET.4, AP. 19, JUD. IAŞI, 
IASI,ROMANIA

S.C. ADSERVIO SOCIAL
INOVATION S.R.L.,
BULEVARDUL SOCOLA,
NR. 3, BL. D2, SC. B, ET.
4, AP. 19, JUD. IAŞI, IASI,
ROMANIA

BERARIA H SC TIME FACTORY
SRL, ALEEA VALEA
PRAHOVEI NR. 5, BL.
9S14, AP. 60, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061611,
ROMANIA

BERĂRIA H, ŞOSEAUA
KISELEFF, NR. 32, 
ET.1, CAM. 1, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,

 ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2014
07721
138819

10/2015

M 2017
05116
161260

05/2019

M 2017
05117
161261

05/2019

M 2017
05836
161256

05/2019

778

LocalHub TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE,
NR. 3-5, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL
DE NORD, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013702, 
ROMANIA

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONS
S.A., CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013702, 
ROMANIA

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONS
S.A.,CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Business Freedom TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE,
NR. 3-5, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18,
SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONSS.A.,

ORANGE ROMANIA
COMMUNICATIONS
S.A., CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

newzee TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE,
NR. 3-5, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL
DE NORD, SECTOR 1, 
013702,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

CALEA VICTORIEI
NR. 35, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Freedom TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA,
PIAŢA PRESEI LIBERE,
NR. 3-5, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA



MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  
DE  DREPTURI - CESIUNI
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2000
05204

043357

06/2001

M 2001
05603

049061

EUROAVIPO SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

05/2002

M 2002
03202

052071

LUBEXPERT
ROMANIA SRL

LUBEXPERT ROMANIA
S.R.L., PARC INDUSTRIAL
SUD NR. 2, ORAŞUL
SATU MARE, JUD. SATU
MARE, SM, SATU MARE,
ROMANIA

02/2003

M 2002
03514

052463

BOEMA SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

03/2003

M 2002
05596

054160

JACK FROST
VODKA

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

08/2003

M 2003
00508

054313

VENTURA SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

08/2003

M 2003
00515

054314

BRIGADIER SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

08/2003

M 2003
00574

054900

BLACK JACK SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU, 127485,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

10/2003

M 2003
05325

057161

UNDE-S MULŢI,
PUTEREA
CREŞTE !

SC EUROAVIPO SA,
POSTA CALNAU,

JUDEŢUL BUZĂU, POSTA
CALNAU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

03/2004

781

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ 
NR.368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, 

JUD.BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU, 127485,

BUZĂU, ROMANIA

SC AUTONET IMPORT
SRL, STR. AUREL
VLAICU NR. 78, 

JUDEŢULSATU MARE, 
SATUMARE, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ 
NR.368, JUDEȚUL 
IAȘI,COSTULENI, 
IAȘI,ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ 
NR.368, JUDEȚUL 
IAȘI,COSTULENI, 
IAȘI,ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2003
05788

057968

COBZAR SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU, 127485,

BUZĂU, ROMANIA

04/2004

M 2003
05789

057969

TARAF SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU, 127485,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

04/2004

M 2003
07206

058203

JACK FROST
VODKA

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU, 127485,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

05/2004

M 2004
01703

061173

PALINCA DE
CALNAU

SC EUROAVIPO SA,
POSTA CALNAU,

JUDEŢUL BUZĂU, POSTA
CALNAU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

10/2004

M 2004
01704

063590

PALINCA DE
BUZAU

SC EUROAVIPO SA,
POSTA CALNAU,

JUDEŢUL BUZĂU, POSTA
CALNAU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

03/2005

M 2004
03111

060427

GOGULE, . . .
PROBLEME, MA ?!

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

09/2004

M 2004
10919

066984 SECTOR 2, BUCUREŞTI,
022183, ROMANIA

10/2005

M 2005
10474

072490

JACK FROST SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

06/2006

M 2005
13000

074321

BULION SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

10/2006

782

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ 
NR.368, JUDEȚUL 
IAȘI,COSTULENI, 
IAȘI,ROMANIA

KGUARD SC UTI GRUP SA, STR.
CERNĂUŢI NR. 27C,

SC UTI FACILITY
MANAGEMENT SA,
CALEA BUCUREȘTILOR
NR. 224E, IMOBIL SEDIU
DIVISION, ET. 2, 
JUD.ILFOV, OTOPENI, 
ILFOV,ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ 
NR.368, JUDEȚUL 
IAȘI,COSTULENI, 
IAȘI,ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ 
NR.368, JUDEȚUL 
IAȘI,COSTULENI, 
IAȘI,ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2011
07894

119111

Tedi Waterrr Sport TYMBARK-MWS Sp. z
o.o. S.K.A., TYMBARK

156, TYMBARK,
34-650, POLONIA

IP-GMW Sp. z. o. o.
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

07/2012

M 2012
03125

172083

NATURHELP IONICA SIMONA
VEZETEU , COMUNA
BÂRNOVA, STR.SF.

AP.PETRU ŞI PAVEL,
NR.19 , PĂUN,
IAȘI, ROMANIA

PLAFARIA S.R.L.,
COMUNA BÂRNOVA,
STR.SF. AP.PETRU ŞI
PAVEL, NR.19, PĂUN,
IAȘI, ROMANIA

04/2021

M 2013
02827

132448

BARTENDER'S
ADMIRAL

SC EUROAVIPO SA,
POŞTA CÂLNĂU, JUD.

BUZĂU, COMUNA
POŞTA CÂLNAU,

BUZĂU, ROMANIA

SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

10/2014

M 2016
02597

144818

REVVOLUTION VV WELLNESS SRL,
PIAŢA PRESEI LIBERE
NR. 1, CASA PRESEI
LIBERE, CORP A3,
ET. 1, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2016

M 2017
00350

182322

KUZINA KIRDI EMRE, STR.
HORTENSIEI NR. 2,

VILA G11B, AP. 001, SAT
STEFANESTII DE JOS,
SAT STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

05/2022

M 2021
07211

182195

Școlar AS carte și
joc !

FLORINA DANA
BLÂNDU, STR. SCARLAT

LAMBRINO, NR. 4,
JUDETUL ILFOV,

VOLUNTARI, 729992,
ILFOV, ROMANIA

05/2022

M 2021
08417

FOTBAL CLUB
ASTRA 1934

PETRICĂ BUDURU, STR.
BOGDAN VODA NR. 19A,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900613,

CONSTANȚA, ROMANIA

783

Valentin Vasile, 
STR.PANAIT CERNA 
NR. 4, BL.M57, AP. 69, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

LOFT TOWERS SRL, 
STR.URANUS NR. 138, 
BL. 1, ET. P, AP. 2, 
CAM. 40,SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

Marian Blându, CAL.
DOROBANŢI NR. 152, 
BL.14, SC. C, ET. 8, 
AP. 104,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

ASOCIAŢIA FOTBAL
CLUB ASTRA, 
STR.PĂCII, NR.60, 
GIURGIU,GIURGIU, 
ROMANIA



MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2002
01746

050851

BAKE ROLLS CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL
COMPANY S.A., cu

titlul distinctiv CHIPITA
S.A., KM. 12, DRUMUL

NAŢIONAL ATENA-LAMIA,
METAMORPHOSSIS,

ATTICA, ATENA,
14452, GRECIA

10/2002

M 2002
03006

050915

SMARTREE
OXYGEN FOR
BUSINESS

SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.

POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI

2, OPEN SPACE 1, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SMARTREE HRTECH
S.R.L., STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE OFFICE
1, BIROU NR. 5, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2002

M 2002
04279

051570

SMARTREE SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.

POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI

2, OPEN SPACE 1, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SMARTREE HRTECH
S.R.L., STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE OFFICE
1, BIROU NR. 5, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2002

M 2002
06128

054088

SMARTPAYROLL SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.

POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI

2, OPEN SPACE 1, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SMARTREE HRTECH
S.R.L., STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE OFFICE
1, BIROU NR. 5, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2003

M 2002
06131

053233 POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI

2, OPEN SPACE 1, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SMARTREE HRTECH
S.R.L., STR. AV.
POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA DE BIROURI
2, OPEN SPACE OFFICE
1, BIROU NR. 5, ÎN
INCINTA EXPO BUSSINES
PARK, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2003

787

SMARTTIME SMARTREE ROMANIA
SRL, STR. AV.

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2018
05863

159951

7 DAYS Doub!e
COCONUT MAX

CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2018
05864

159952

fineti SPREAD CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2018
05865

159953

7 DAYS Borseto CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2018
05866

159954

7 DAYS Doub!e
MAX

CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2018
05867

159955

7 DAYS MAX CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2018
05868

159956

7 DAYS mini
Croissants Doub!e

CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2018
05869

159957

7 DAYS HOME
CROISSANT

CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

788
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2018
05870

159958

7 DAYS mini
Croissants

CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.,
DRUMUL NATIONAL

KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2021
00494

177392

7DAYS BAKE
ROLLS BRAN

CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

COMPANY S.A.
(ACTIVAND SUB

DENUMIREA CHIPITA
S.A.), 12TH KM NATIONAL

ROAD ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS,

ATTICA, 14452, GRECIA

Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

12/2021

789



MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2017 06810/
154398

R PEST
REPELLER

Exclusivă17/01/2022*

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.  

793

MARIUS VÎLCEA, 
STR. VALEAROŞIE NR. 7, BL. Z6, 
SC. A, ET. 10, AP. 61, BUCUREŞTI,

 ROMANIA

SC PEST REPELLER SRL,
SOS. TURNU MAGURELE NR.1, 
BL. 599, SC. A, AP. 34, 
JUD.TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA



LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

167521 M 2019 07883/
06/11/2019

172286 M 2020 05556/
07/08/2020

172287 M 2020 05557/
07/08/2020

172285 M 2020 05555/
07/08/2020

142819 M 2015 08177/
11/12/2015

142821 M 2015 08179/
11/12/2015

142821 M 2015 08179/
11/12/2015

142821 M 2015 08179/
11/12/2015

142819 M 2015 08177/
11/12/2015

142819 M 2015 08177/
11/12/2015

Numărul cererii

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

797

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA,

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA,
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA,

STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

172285 M 2020 05555/
07/08/2020

172285 M 2020 05555/
07/08/2020

172287 M 2020 05557/
07/08/2020

172287 M 2020 05557/
07/08/2020

172286 M 2020 05556/
07/08/2020

172286 M 2020 05556/
07/08/2020

132483 M 2014 02500/
08/04/2014

180160 M 2021 05009/
30/06/2021

177207 M 2021 02632/
31/03/2021

038509 054509/
17/05/1999

166489 M 2019 07411/
17/10/2019

070906 M 2005 08574/
09/08/2005

798

Numărul cererii

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA,
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA,

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C,
 CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

155813 M 2017 06653/
17/10/2017

152457 M 2017 04594/
13/07/2017

149468 M 2016 06061/
06/09/2016

799

Numărul cererii

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA



LISTA MĂRCILOR (TM)
SECHESTRU ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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SECHESTRU ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Decizie

145600 M 2016 03713/
24/05/2016

803

Numărul cererii             Perioadă
sechestru

06/05/2022 Prin   Procesul     verbal     de   sechestru   întocmit   
în data  de   06.05.2022,   în  dosarul   de   executare
nr. 413/2021,   prin  care  sunt  puse sub sechestru 
bunurile  mobile   incorporale   aparţinând   debitoarei
S.C. LA  PRAVALESCU S.R.L., art. 51 din 
Legea  nr.  84/1998, republicată, OSIM face   
menţiune   în  Registrul  Mărcilor  de   
indisponibilizarea   mărcii  numărul 145600.
   



Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

134705(R) 25/07/2032 44 SC NICOLESCU & AGATSTEIN
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

122428(R) 25/06/2032 41 BIG BEN LANGUAGE CENTER
SRL

124372(R) 29/11/2032 3, 35 SC SABIO COSMETICS SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

122896(R) 13/06/2032 16, 35,
42, 45

GRIGORESCU, ŞTEFĂNICĂ ŞI
ASOCIAŢII SPARL

122242(R) 20/06/2032 25, 35 SC GIST SRL

121674(R) 13/06/2032 6, 7, 8,
9, 11,
12, 17,
19, 20,
21, 22,
35, 39

S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

121673(R) 13/06/2032 11, 35,
39

S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

121672(R) 13/06/2032 6, 7, 8,
9, 11,
12, 17,
19, 20,
21, 22,
35, 39

S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

121641(R) 05/06/2032 1, 5,
31, 35,
44

MWCHIM PLANT PROTECT
SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

122157(R) 11/06/2032 41, 42 UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA

052416(2R) 15/07/2032 17 3 M COMPANY SC PETOSEVIC SRL

048968(2R) 10/01/2032 21 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY - A DELAWARE
CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

122027(R) 15/06/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

807
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122026(R) 15/06/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

121904(R) 14/05/2032 38, 41 SC WINK NETWORK SRL

123624(R) 22/10/2032 39 SC FAN COURIER EXPRESS
SRL

CABINET ANI FUCIU SRL

142448(R) 25/10/2032 42 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

126348(R) 20/09/2032 5, 35 ASCENDIS WELLNESS SRL S.C.P.I MILCEV BURBEA

050507(2R) 28/05/2032 3, 5 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

053795(2R) 11/06/2032 33, 35 SC VINEXPORT SA

142836(R) 05/07/2032 30 SC MINO SERV SRL

120599(R) 05/03/2032 18, 25 SC J & R ENTERPRISES SRL ROMINVENT S.A.

007435(5R) 25/04/2032 6, 7 THE TIMKEN COMPANY DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

120870(R) 19/04/2032 24, 25,
28, 35,
39

SC PAMIRA PROD SRL APPELLO BRANDS SRL

129255(R) 19/04/2032 24, 25,
28, 35,
39, 41,
43

SC PAMIRA PROD SRL APPELLO BRANDS SRL

039414(2R) 05/10/2028 9, 35,
37

SC 2 NET COMPUTER SRL SC NED PROTECT
CONSULTING-N.P.C. SRL

121413(R) 13/06/2032 8, 9, 11 DEM ELECTRONICS SRL

012727(4R) 11/06/2032 25 THE POLO/LAUREN
COMPANY, L.P.

S.C. PETOSEVIC S.R.L.

049672(2R) 15/03/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY - A DELAWARE
CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

125694(R) 10/10/2032 11 SC ALWO THERM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

053278(2R) 02/09/2032 9 CANON KABUSHIKI KAISHA ZMP Intellectual Property SRL

808
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

121347(R) 07/05/2032 35, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 45

VIATA DE APOI SRL

124957(R) 08/06/2032 33 BACO BRANDS SRL CABINET ANI FUCIU SRL

119313(R) 08/03/2032 9, 16,
25, 28,
35, 42

SC DANTE INTERNATIONAL
SA

019861(3R) 23/09/2032 5 FERRING B.V. FRISCH & PARTNERS S.R.L.

122664(R) 14/08/2032 35, 36,
41, 44

SC MEDLIFE SA CABINET ANI FUCIU SRL

123712(R) 22/10/2032 39 SC FAN COURIER EXPRESS
SRL

CABINET ANI FUCIU SRL

019818(3R) 27/08/2032 3 SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

CABINET MARILENA
COMANESCU

019834(3R) 27/08/2032 2 SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

CABINET MARILENA
COMANESCU

019830(3R) 27/08/2032 2 SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

CABINET MARILENA
COMANESCU

117881(R) 03/11/2031 16, 35 COSMIN-RADU MORAR

123224(R) 30/08/2032 2, 3 SC POLICOLOR SA CABINET MARILENA
COMANESCU

127669(R) 06/04/2032 7, 9,
37, 42

SC DAFLOG SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123923(R) 02/05/2032 3, 5,
16, 21

Unilever IP Holdings B.V. ROMINVENT S.A.

020326(3R) 27/08/2032 2 SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

CABINET MARILENA
COMANESCU

121348(R) 18/05/2032 35, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 45

VIATA DE APOI SRL

121111(R) 07/05/2032 41, 43 SC IPORO COM SRL BRAND LEADER S.R.L.

123277(R) 08/05/2032 16, 20,
35, 41

ASOCIATIA CLUBUL ROMAN
DE MOBILA SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

171915(2R) 13/04/2042 9 PAVEL VARVARI

809
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

124639(R) 16/05/2032 33, 35,
39

SC CRAMELE RECAS SA CABINET M OPROIU SRL

121228(R) 21/05/2032 32 PEPSICO INC PETOSEVIC S.R.L.

007818(5R) 09/10/2032 1, 12,
17

BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES INC

ROMINVENT S.A.

019133(3R) 30/03/2032 34 Netco United Pte Ltd. ROMINVENT S.A.

012484(4R) 23/04/2032 36 MASTERCARD
INTERNATIONAL INC

ZMP Intellectual Property SRL

054984(2R) 14/05/2032 36 MAESTRO INTERNATIONAL
INCORPORATED

ZMP Intellectual Property SRL

129929(R) 19/06/2032 35 SC COROLA ROSA SRL S.C.P.I. Milcev Burbea

050821(2R) 30/04/2032 33, 35,
41, 43

NECSULESCU CLAUDIU SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

120902(R) 20/04/2032 25, 41 DENIS MARIAN STEFAN

051504(2R) 03/06/2032 29 SC PRUTUL SA

050749(2R) 15/05/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

051503(2R) 03/06/2032 29 SC PRUTUL SA

051579(2R) 27/05/2032 16, 35,
39, 41

ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

052418(2R) 16/07/2032 6, 19 SC PROFILUX SA

051580(2R) 27/05/2032 16, 35,
39, 41

ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

051581(2R) 27/05/2032 16, 35,
39, 41

ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

122687(R) 14/05/2032 31, 35,
44

IOAN-MIHAI ROGNEAN

122688(R) 14/05/2032 31, 35,
44

IOAN-MIHAI ROGNEAN

051582(2R) 27/05/2032 16, 35,
39, 41

ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122900(R) 30/08/2032 25, 35,
42

SC ATMOSPHERE DESIGN
FASHION SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

128677(R) 13/06/2032 32 SC VINEXPORT SA

051099(2R) 27/05/2032 16, 35,
39, 41

ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

121475(R) 22/06/2032 29, 30,
43

BOGDAN VALENTIN JANTEA

123837(R) 22/06/2032 29, 30,
43

BOGDAN VALENTIN JANTEA

051163(2R) 27/05/2032 16, 35,
39, 41

ADEVĂRUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

123699(R) 22/06/2032 29, 30,
43

BOGDAN VALENTIN JANTEA

051260(2R) 11/06/2032 9 ADVANCED MICRO DEVICES
INC

ROMINVENT S.A.

121473(R) 22/06/2032 29, 30,
43

BOGDAN VALENTIN JANTEA

121474(R) 22/06/2032 29, 30,
43

BOGDAN VALENTIN JANTEA

122237(R) 04/07/2032 5 SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED

S.C.P.I MILCEV BURBEA

118301(R) 12/12/2031 3 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

140106(R) 18/03/2031 44 S.C. PROCTOVEN S.R.L.

124027(R) 13/06/2032 32 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

124580(R) 29/11/2032 9, 42 GTS GLOBAL INTELLIGENCE
S.A.

122758(R) 22/08/2032 45 AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU CETĂŢENIE

121483(R) 13/06/2032 5, 30,
32

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

124059(R) 06/11/2032 37 SC ROM SERVICE
CONSTRUCT SRL

127937(R) 08/08/2032 29, 30 UNILEVER IP HOLDINGS B.V. ROMINVENT S.A.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

116676(2R) 05/08/2032 14 INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

122406(R) 06/08/2032 39 D`ARTEX STAR SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

122044(R) 24/05/2032 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

128676(R) 13/06/2032 32 SC VINEXPORT SA

123725(R) 08/05/2032 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

125973(R) 09/07/2032 5 SC HYLLAN PHARMA SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

122571(R) 06/08/2032 45 SC DISCRET PAZĂ SRL

122762(R) 22/08/2032 1 SC PROFILUX SA

120714(R) 23/04/2032 35 RADU OCTAVIAN

121026(R) 27/04/2032 35 SC B & B COLLECTION SRL

018916(3R) 05/05/2032 30 STRAUSS COFFEE B.V. SC RODALL SRL

120486(R) 12/03/2032 41 STAŞ MARIAN

050506(2R) 15/04/2032 6, 8, 9,
22, 28,
35

PALEMO SIGN SRL

121143(R) 10/05/2032 16, 35,
36, 39,
41, 43

SC AGRI DELTA SERV SRL

122848(R) 06/04/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

CLAUDIU NECŞULESCU SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

122025(R) 06/04/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

CLAUDIU NECŞULESCU SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

122847(R) 06/04/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

CLAUDIU NECSULESCU SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

120713(R) 01/03/2032 45 CĂTĂLIN RADU PAVEL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123702(R) 22/06/2032 44 ROSANA CLINIC SRL

124178(R) 25/06/2032 33, 35 SC PRODVINALCO SA

118817(R) 12/12/2031 29, 35 REWE BETEILIGUNGS
HOLDING INTERNATIONAL
GmbH

ROMINVENT S.A.

121898(R) 12/06/2032 33, 35 SC PRODVINALCO SA

118752(R) 08/11/2031 41 CDS CANADA 4 L.P. ROMINVENT S.A.

121602(R) 25/06/2032 33, 35 SC PRODVINALCO SA

123978(R) 15/11/2032 33 SC DOMENIILE VITICOLE
TOHANI SRL

ROVALCONS SRL AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA - IOACARA
VALENTIN

124345(R) 05/10/2032 35, 41 SC WALMARK ROMANIA SRL SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL

127494(R) 23/02/2032 41 GESTMUSIC ENDEMOL, S.A. RATZA & RATZA SRL

121657(R) 06/07/2032 33 MANDRU VIRGIL ROVALCONS SRL

118754(R) 08/11/2031 41 CDS CANADA 4 L.P. ROMINVENT S.A.

124985(R) 15/12/2031 25 OVIDIU NEGRU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

124986(R) 15/12/2031 25 OVIDIU NEGRU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

123237(R) 27/09/2032 35, 36,
45

SORIANA CONSTANTINESCU
- BIROU DE MEDIATOR

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125415(R) 08/05/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

051919(2R) 28/03/2032 9 MAGUAY COMPUTERS SRL

120670(R) 07/05/2032 28 SC D-TOYS SRL

051253(2R) 25/04/2032 9, 16,
20, 35

SC ROMDIDAC SA

123666(R) 10/08/2032 29, 32,
33, 35,
41, 43

BERĂRIA H KEYPI – AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

050791(2R) 16/04/2032 5 GENZYME CORPORATION RATZA & RATZA SRL

122495(R) 25/07/2032 3, 5 SC KLINTENSIV SRL SC ROMPATENT DESIGN SRL
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Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

050851(2R) 28/03/2032 30, 35,
39

Chipita Global S.A. ALACARTE IP SRL

130212(R) 21/01/2033 18 DANA-MIHAELA DRAGOMIR S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 09122 22/12/2021 nothing is impossible ENERGY-XPLODE

S.R.L., STR. ȘCOLII
NR 101 E, JUD. SIBIU,
FÂNTÂNELE, SIBIU,
ROMANIA

M 2021 08853 11/12/2021 HAI SA FACEM PROFI SC GODMOTHER
SRL, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 44,
SECTOR 2,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 06553 09/09/2021 ICOGNITA LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT
SA, STR. BALTA
ALBINA NR. 9,
ETAJ 4, CAMERA
412, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032622,
ROMANIA

M 2021 00744 01/02/2021 goli NUTRITION AMALIA STANCIU,
STRADA POVERNEI
NR 11-13 ETAJ
3 APARTAMENT
9 INTERFON 09,
BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

M 2022 01281 18/02/2022 Business Microcredit BUSINESS
MICROCREDIT IFN
SA, STR. ETERNITATE
NR. 76, CLADIREA
AXA-PLUS, ETAJ
3, JUD. IAȘI, IAȘI,
700329, IAȘI,
ROMANIA

M 2022 02349 01/04/2022 m MasterChef RESTUL
E PLĂCERE

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAM.101, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 02393 04/04/2022 MÂNCARE pe CARE PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR.105, PARTER,
CAM.101, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 07101 02/10/2021 OSA ZAMO SHOP SRL,

STR. CERNISOARA
NR. 96D, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060905,
ROMANIA
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2017 08069 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

9 - Software de calculator, Software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
Software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, Publicații săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de pe
internet, Publicatii electronice descarcabile,
Publicații care pot fi descărcate, Publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
Publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, Ziare electronice descărcabile,
Aplicație software pentru televizoare, Software
de calculator pentru televiziune, Software de
aplicații informatice pentru televizor, Programe
de calculator descărcabile pentru televiziune
interactivă, Programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente descărcabile,
Programe de calculator pentru televiziune
interactivă și pentru jocuri și/sau concursuri
interactive descărcabile, Software de calculator
pentru publicitate, Software de învățare
automată pentru publicitate, Software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
Software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, Software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
Software pentru organizarea si vizualizarea de
imagini digitale si fotografii
16 - Produse de imprimerie, Articole pentru
legătorie, Fotografii, Publicații educative,
Publicații promoționale, Publicații periodice,

9 - modificată
16 - modificată
35 - modificată
38 - modificată
41 - modificată
42 - modificată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

Publicații de reclame, Publicații periodice
tipărite, Reviste [publicații periodice], Ziare,
Reviste ca suplimente la ziare, Buletine
informative, Material didactic si de instruire
35 - Promovare, Publicare de materiale
promoționale, Pregătire de publicații publicitare,
Publicare de materiale publicitare online,
Publicare de materiale și texte publicitare,
Publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, Servicii de abonamente la
publicații/publicatii online, pentru terți, Publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
Publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare,în format electronic, Furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, Servicii publicitare privind
ziarele, Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
Publicitate televizată, Publicitate radio și de
televiziune, Producție de publicitate televizata
si radiofonica, Publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, Servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, Producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune, Servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, Publicitate radiofonică,
Producție de reclame radio, Producție de clipuri
publicitare pentru radio, Calcularea cotei de
audiență pentru emisiuni de radio și televiziune,
Publicitate online, Crearea materialului
publicitar, Publicitate și reclamă, Închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, Producție
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de material publicitar și anunțuri publicitare,
Publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, Concepere, realizare, producție de
material publicitar, Închirieri de spațiu publicitar,
Furnizare de spații publicitare, Producție de
clipuri publicitare, Servicii de publicitate digitala,
Servicii promoționale de publicitate, Pregătire de
campanii publicitare, Închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
Producție de material publicitar vizual, Închiriere
de spațiu publicitar online, Servicii de editare de
publicitate, Publicitate pentru terți pe internet,
Servicii de publicitate în presă, Servicii de
publicitate și marketing, Servicii de agenție de
publicitate, Consultanță privind publicitatea în
presă, Închirieri de spațiu publicitar pe Internet,
Pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, Servicii de redacție in scopuri
publicitare, Servicii de publicitate, marketing și
promovare, Servicii de publicitate și marketing
online, Evaluare a impactului publicității
asupra publicului, Publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, Servicii de editare
de texte publicitare, Compilare, producție și
diseminare de material publicitar, Furnizare
de spațiu publicitar în medii electronice,
Producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, Publicitate on-line într-o rețea
informatizată, Realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, Publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, Închiriere
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
Furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
Internet, Promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, Organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
Publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, Analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, Punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, Servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, Pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, Servicii
de intermediere privind închirierea de timp
și spațiu publicitar, Servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, Publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, Publicitate
prin intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin Internet, Furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, Pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, Difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe Internet, Servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, Procesare de cuvinte,
de informații, de date, compilare și sistematizare
de informații într-o bază de date computerizată,
Sondaje de opinie,
38 - Transmisie on-line de publicații electronice,
Emisiuni televizate, Difuzare de programe de
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

televiziune, Difuzarea la radio și televiziune,
Comunicare de informații prin televiziune,
Transmitere de programe de televiziune,
Difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, Difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, Transmisie de date
computerizate prin televiziune, Exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, Difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, Difuzare de programe de televiziune
prin cablu, Radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, Radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, Servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, Difuzare de programe radio și de
televiziune, Radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și
de televiziune cu plată, Difuzare de in forna
ții financiare/economice prin intermediul
televiziunii, Transmitere de programe radio
și de televiziune, Transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, Difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, Servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, Transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, Radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, Difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
Furnizarea accesului de telecomunicații la

827



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, Furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, Radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, Radiodifuziune și transmitere
de programe radio, Radiodifuziune sonoră
digitala, Servicii de radiodifuziune, Transmisie/
difuzare de programe radio, Transmisie de
informații prin radio, Servicii de informare prin
radio, Servicii de radiodifuziune prin internet,
Difuzare de informații financiare /economice
prin radio, Difuzare radiofonică de informații
și alte programe, Servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală și prin cablu, Radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, Transmisie de programe de radio și
televiziune prin satelit, Servicii de agenție de
presă, Furnizarea de forumuri online, Flux
continuu (streaming) de date , Difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu , Fu mizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuție și buletine informative
electronice pentru transmisia și diseminarea de
mesaje între utilizatori, Asigurarea accesului
la un spațiu multimedia on-line unde terții pot
încărca, accesa, comenta și clasifica text,
conținut grafic, fotografic, video și/sau audio,
Transmitere și punere în comun (sharing)
de știri, informații, imagini, înregistrări video
și audio, Servicii de radiodifuziune, Servicii
de agenții de presă, Furnizarea accesului la
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

baze de date, publicații electronice, rețele de
computere și internet, Furnizarea accesului
la fotografii, informații interactive furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de pe
internet, Informații în domeniul știrilor, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, Asigurare de acces și închiriere
de timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informații on-line, , Transmisie și recepție
[transmisie] de informații din bazele de date
prin intermediul rețelei de telecomunicații,
Asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, Radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, Difuzare de informații
prin intermediul televiziunii si a radioului,
Transmitere pe internet de material video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, conținut media si
de informatii.
41 - Publicare de publicații periodice, Publicare
electronica, Publicare multimedia, Publicare
de publicații electronice, Publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, Servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, Editare de publicații, Publicare de
materiale și publicații tipărite, Publicare de fișe
informative, Publicare multimedia a ziarelor,
revistelor, a jurnalelor, Furnizare de publicații
electronice, Servicii de publicare on-line, Servicii
de publicare de text electronic, Publicarea de
materiale multimedia online, Servicii pentru
publicarea buletinelor informative, Furnizare
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de publicații on-line, Publicare online de ziare
electronice, Publicare de texte, altele decât
textele publicitare, Publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, Publicare de
cărți și periodice electronice online, Publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
Publicare și reportaje (servicii prestate de
reporteri), Publicare pe internet a unui ziar
pentru clienți, Publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, Publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, Publicare
de reviste în format electronic pe internet,
Publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, Publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, Publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, Publicare de
broșuri cu informații despre programele de
televiziune, Publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, Furnizare
de publicații electronice (care nu se pot
descărca), Servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, Publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronica, Publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, Publicare on-
line de cărți și reviste electronice (care nu pot fi
descărcate), Publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, Publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin Internet, Furnizare de publicații electronice
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dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, Publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, Furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, 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, Servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase
din ziare, Producție de televiziune, Servicii
ale studiourilor de televiziune, Producție de
filme pentru televiziune, închiriere de programe
de televiziune, Producție de programe de
televiziune, Producție de emisiuni de televiziune,
Pregătire de programe de televiziune,
Divertisment de radio și televiziune, Montaj
de programe de televiziune, Prezentare de
programe de televiziune, Producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, Servicii de divertisment radiofonic și
televizat, Furnizare de programe televizate
de știri, Programe de televiziune prin cablu
(producție de -), Servicii de producție de
programe de televiziune, Divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, Furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, Programe de televiziune
prin cablu [programare], Producții de film,
televiziune și radio, Producție de programe
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educative de televiziune, Servicii de educație
furnizate prin televiziune, Servicii privind
ghiduj programelor de televiziune, Pregătire
de programe radiofonice și de televiziune,
închirierea de posturi de radio și televiziune,
Producție de programe radiofonice și de
televiziune, Producție de programe de
televiziune în direct, Producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, Producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
Servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, Stabilirea grilei de programe
de televiziune [programare, Planificarea
programelor de radio și de televiziune, Servicii
de educație furnizate prin programe de
televiziune, Furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, Producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, Creare de
formate pentru programe de televiziune, Servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
Pregătire și producție de programe de radio
și televiziune, Servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, Producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, Servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, Producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, Servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, Emitere simultană
a unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, Transmisia simultană a unor programe
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de televiziune pe mai multe canale, Producere
de programe de televiziune în vederea
difuzării pe dispozitive mobile, Furnizare de
programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, Furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, Divertisment
radiofonic, Emisiuni de radio [programare],
Instruire prin intermediul radiodifuziunii,
Producția de emisiuni radiofonice, Montaj
de programe radiofonice, Prezentare de
programe de radio, Realizare de programe de
divertisment radiofonic, Producție și prezentare
de programe de radio, Servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, Emiterea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posture, Redactarea si editare de texte, altele
decât cele publicitare, Servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, Publicare electronică de
texte si materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, Publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele decât
cele de uz publicitar, Servicii de reporteri de știri,
Difuzare de reportaje de către agentii de știri,
Publicare de fotografii, Fotoreportaje, Fotografii,
Fotografii aeriene, Servicii ale unui fotograf /
fotoreporter
42 - Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe
de televiziune, Servicii de design privind
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publicarea de documente, Furnizare de acces
temporar la program software care nu poate
fi descărcat pentru crearea și publicarea de
jurnale si bloguri personale online, Proiectare
si inginerie personalizată referitoare la sisteme
de telefonie, sisteme de televiziune prin cablu
si fibră optică, Dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, Asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicatii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, Programare de
software pentru publicitate online, Proiectare de
pagini web în scopuri publicitare, Găzduire de
spațiu de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse si servicii, Crearea și
proiectarea pentru terți de indexuri de informații
bazate pe site-urile web [servicii de tehnologia
informației], Proiectarea, dezvoltarea și/sau
implementarea de software de computere și
soluții de internet, Actualizarea și instalarea de
software pentru computere, Analiza sistemelor
de computere, Servicii de suport tehnic,
Remedierea problemelor de software de
computere, Proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreținerea website-
urilor pentru alții, Proiectarea și dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, Proiectarea și dezvoltarea de interfețe
pentru programarea de aplicații, Proiectarea,
administrarea și monitorizarea website-urilor
de rețele de socializare din Internet, Furnizare
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de informații, sfaturi și consultanță pentru
serviciile menționate mai sus, Prelucrare
și prezentare de informații prin intermediul
internetului, Construirea unei platforme de
internet pentru promovare produse si servicii,
Conversia de date și de programe informatice
(altele decât cele fizice), Proiectare de pagini
web, inclusiv proiectare de pagini web pentru
utilizare pe internet, proiectare și furnizare de
pagini principale și pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii
on-line și internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terți (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare și dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare și
dezvoltare de pagini web pe internet, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, instalare de pagini web pe internet,
inclusiv pentru terți, Design, desene și texte la
comandă, toate pentru compilarea de pagini
web pentru internet, Proiectare, desen și
redactare la comanda de pagini web pentru
o rețea globală de calculatoare, Proiectare
grafică, desen și redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, Creare
de pagini pentru rețele (pagini principale),
Creare, dezvoltare, perfecționare și adaptare de
programe de prelucrare a datelor și/sau fișierelor
de date (inclusiv pagini multimedia și pagini
principale) pentru terți, Creare și actualizare de
pagini principale pentru rețele de calculatoare,
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Proiectare, elaborare și creare de pagini
diseminate prin rețele de calculatoare, Furnizare
de pagini principale și/sau adrese poștale
electronice pentru terți, Creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare
și exploatare de site-uri web pentru terți și
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
și pentru terți, Servicii de portaluri pentru site-
uri web, Gestionare, asistență tehnică și creare
de stații web, Găzduire de site-uri web ale
terților pe un server, pentru o rețea globală de
calculatoare, Creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă și/sau administrare
de site-uri web, Servicii de consultanță în
domeniul creării, dezvoltării, administrării și
utilizării paginilor web, servicii de consiliere
în domeniul creării, dezvoltării, administrării
și utilizării site-urilor web și servicii on-Hne,
Consultanță profesională și asistență pentru
crearea de site-uri web statice și dinamice,
furnizare de programe de calculator în rețele
de date, în special pe internet și world wide
web, Consultanță, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistență tehnică și alte servicii tehnice
și de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului și site-urilor web, Servicii pentru
testarea utilizabilitătii paginilor web, Instalare si
personalizare de aplicatii software de calculator,
Design de site-uri web, Actualizarea paginilor
web pentru terti, Programare si găzduire
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de pagini web personalizate, Proiectare de
pagini web în scopuri publicitare, Crearea
si întreținerea de pagini web personalizate,
Asigurarea utilizării temporare de aplicatii web,
Design de pagini principale si pagini web,
Găzduire de date, fișiere, aplicatii si informatii
computerizate, dezvoltare de software de
aplicatii pentru livrare de conținut multimedia,
Furnizare de servicii de aplicatii informatice,
si anume găzduire de aplicatii software de
calculator pentru terti, creare, programare,
proiectare întreținere si actualizare de pagini
web, închiriere de aplicatii informatii, Crearea
de aplicatii informatice, Găzduire de spațiu
de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse și servicii, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreținerea bazelor
de date, Reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, Proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, Servicii de stocare electronică
pentru arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, Proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
Dezvoltare, actualizare si întreținere de software
si sisteme de baze de date, Asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, Instalare,
întreținere si actualizare de software pentru
baze de date, Stocare electronica de fotografii,
fișiere audio, de conținut multimedia de
divertisment, de videoclipuri, de informatii
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M 2022 01875 / CIPI ALEXANDER POPA ALTHEA LIFE SCIENCE SRL 5 - Suplimente alimentare destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, suplimente dietetice,
suplimete alimentare, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente nutritive,
suplimente enzimatice, suplimente dietetice
proteice, suplimente alimentare proteice,
suplimente cu vitamine. , , toate produsele
din aceasta clasa fiind dedicate exclusiv
tratamentului infectiilor urinare.
10 - Aparate și instrumente, dispozitive medicale
pentru ameliorarea/tratarea funcției și/sau stării
persoanelor, dispozitive cu dozatoare utilizate în
scopuri medicale., , toate produsele din aceasta
clasa fiind dedicate exclusiv tratamentului
infectiilor urinare.

5 - modificată
10 - modificată

M 2022 02065 / SC ROMPATENT DESIGN SRL SC CRAMA CEPTURA SRL 33 - vinuri., cu denumire de origine controlată
din arealul Dealu Mare Ceptua.

33 - modificată
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2002 01454 052588 30 - Făină
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ., făină furajera de in, faină
furajera de orez, faină pentru animale, grâu, grăunte,
grăunte (cereale), grăunte pentru hrana animalelor,
nutret, produse pentru ingrasarea animalelor, resturi
de la prelucrarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale pentru
hrana animalelor, tărâțe, terci de tărâțe pentru hrana
animalelor.

M 2002 04023 052204 36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare., servicii bancare, servicii bancare
(acasă), lnvestiții de capital, compensare (financiară),
consultanță financiară, consultantă în asigurări, birouri
de credit, servicii de card de credit, emiterea de
carduri de credit, servicii de card de debit, evaluare
financiară (asigurări), servicii bancare (imobiliare),
schimb de bani, consultantă financiară, evaluare
financiară (asigurări), servicii bancare (imobiliare),
informație financiară, împrumuturi (finanțare),
management financiar, servicii de finanțare, transfer
de fonduri electronice, informații financiare, credite
în rate, emiterea de carduri de credit, management
financiar, schimb de bani, servicii bancare ipotecare,
bănci de economii, evaluări fiscale.

M 2002 04123 053523 33 - Băuturi alcoolice., anason (lichior), aniset
(lichior), aperitive, arac (arak)/arak (arac), bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
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și spirtoase), băuturi distillate, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch, lichioruri,
lichioruri de mentă, peny, piquette, orez, rom, sake,
băuturi spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.

M 2002 04124 053562 33 - Băuturi alcoolice., anason (lichior), aniset
(lichior), aperitive, arac (arak)/arak (arac), bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
și spirtoase), băuturi distillate, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch, lichioruri,
lichioruri de mentă, peny, piquette, orez, rom, sake,
băuturi spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.

M 2002 05010 052884 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)., anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/arak
(arac), bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi distillate,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry, piquette,
alcool din orez, rom, sake, băuturi spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin.

M 2002 05011 053501 5 - Produse farmaceutice şi veterinare.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., strângerea
la un loc, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor) prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, at cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopplng), servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata pentru medicamente, preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, contabilitate,
licitare, distribuirea de esantioane, agenție de import-
export, relații publice, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

M 2002 05463 054649 33 - Băuturi alcoolice., anason (lichior), aniset
(lichior), aperitive, arac (arak)/arak (arac), bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
și spirtoase), băuturi distillate, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch, lichioruri,
lichioruri de mentă, perry, piquette, alcool din orez,
rom, sake, băuturi spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin.

M 2002 06077 053815 5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., strângerea
la un loc, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor) prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, at cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip
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teleshopplng), servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata pentru medicamente, preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, contabilitate,
licitare, distribuirea de esantioane, agenție de import-
export, relații publice, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

M 2002 06078 053816 5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., strângerea
la un loc, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor) prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, at cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopplng), servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata pentru medicamente, preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, contabilitate,
licitare, distribuirea de esantioane, agenție de import-
export, relații publice, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

M 2002 06100 053665 33 - Băuturi alcoolice., anason (lichior), aniset
(lichior), aperitive, arac (arak)/arak (arac), bitter,
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coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
și spirtoase), băuturi distillate, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch, lichioruri,
lichioruri de mentă, perry, piquette, alcool din orez,
rom, sake, băuturi spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin.

M 2002 06503 053657 5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide., preparate
pentru tratarea acneei, capsule pentru medicamente,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, comprese, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice), ceaiuri din
plante pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alifii, infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi medicinale,
rădăcini medicinale, băuturi medicinale, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, alifii
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
opoterapie, preparate pentru organoterapie, pastile
pentru scopuri farmaceutic, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii, produse
farmaceutice, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
preparate veterinare, bureți cicatrizanti.
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M 2012 00830 153667 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., divertisment radiofonic, divertisment
televizat, organizarea competițiilor sportive,
producerea de programe radio și de televiziune.

M 2012 02442 120829 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor., adezivi pentru scopuri cosmetic, loțiuni după
ras, odorizante, ulei de migdale, preparate aloe vera
pentru scopuri cosmetic, pietre de alaun (astringente),
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice (uleiuri
esențiale), astringente pentru scopuri cosmetic,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate cosmetice pentru băi, coloranți pentru
barbă, măști de înfrumusețare, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri cosmetic, spray-uri pentru
împrospătarea respirației, benzi pentru împrospătarea
respirației, lapte demachiant pentru îngrijire, bucăți
de pânză impregnate cu detergent pentru curățare,
truse cosmetic, creme cosmetic, preparate cosmetice
pentru slăbit, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, geluri de albire a dinților, produse pentru
lustruirea dinților, deodorante de uz uman sau
veterinary, deodorante pentru animale de companie,
preparate depilatoare, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole de
toaletă), șampoane uscate, coloranți cosmetici, apă
de colonie, creioane pentru sprâncene, preparate
cosmetice pentru gene, adezivi pentru fixarea genelor
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false, gene false, unghii false, grăsimi pentru scopuri
cosmetic, nuanțatoare de păr / coloranți pentru păr,
preparate pentru ondularea părului, fixativ pentru
păr, apă de lavandă, , luciu pentru buze, rujuri,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
machiaj, preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, geluri pentru
masaj, altele decât cele pentru scopuri medicale,
ceară pentru mustață, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, lac de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, abțibilduri pentru unghii, soluții
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
creioane cosmetice, vaselină rectificată pentru
scopuri cosmetice, pomezi pentru scopuri cosmetice,
piatră ponce, șampoane, șampoane pentru animale
de companie, pietre pentru ras (astringenți), preparate
pentru ras, creme pentru albirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecția solară, tampoane (articole de toaleta), pudră
de talc, pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, apă de toaletă, preparate de toaletă.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.,
preparate pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, biocide, detergenți pentru scopuri
medicale, suplimente nutritive, săruri pentru băi cu
apă minerală, săruri pentru scopuri medicale, apă
termală.
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M 2012 02445 122582 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.,
mezeluri, cârnați.
31 - Cereale si produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ., euraje, nutreț, fân,
preparate pentru îngrășarea animalelor , hrană pentru
păsări , hrană pentru animale, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru consum
animal/produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâțe pentru consum animal, făină
pentru animale, produse masticabile comestibile
pentru animale, deșeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreț), grăunțe (cereale), grăunțe
pentru consum animal, șroturi pentru păsări, var
pentru furajele animalelor, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreț de grajd pentru animale, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., regruparea
la un loc în beneficiul terților a unei game variate de
bunuri (cu excepția transportului lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor
de vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
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emisiunilor de tip teleshopping, servicii de marketing,
coordonare, pregătire și organizare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de agenții de import-export.

M 2012 03041 121252 17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale plastice
semiprelucrate, materiale de călăfătuire, conducte
flexibile nemetalice., vată de sticlă pentru izolare, vată
minerală (pentru izolare), lână minerală (izolator),
țesătură din fibră de sticlă pentru izolație, mansoane
pentru țevi, nu din metal, mânuși izolatoare, banda
izolatoare, dopuri din cauciuc, garnituri.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, toate aceste produse
cu exceptia asfaltului carton pentru constructii.,
monumente nemetalice, toate aceste produse cu
excepția asfaltului, carton pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate aceste
servicii în legătură cu produsele din clasele 17 şi 19.,
toate aceste servicii cu excepția celor referitoare la
materiale de etansare și izolare și la asfalt carton
pentru construcții.

M 2012 03285 122563 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
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articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee., palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artiști, palete pentru
pictori, tăvi de vopsea, creioane (rechizite de birou),
acuarele (picturi), pânze pentru picturi, planșe de
desen, materiale pentru desen, materiale de scris,
instrumente de scris, cutii de vopsea, șervețele de
masă din hârtie, prosoape de hârtie, cutii din hârtie
sau carton, benzi autoadezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, cărți, periodice, cărți poștale, afișe
autocolante (rechizite de birou).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., marketing,
relații cu publicul, organizare de târguri pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, consultanță în
managementul afacerilor și organizare, consultanță în
managementul personalului, actualizare de materiale
publicitare, închiriere spațiu publicitar, închirierea
m inutelor publicitare pe mijloacele de comunicare,
distribuirea de materiale publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori (magazin
de consiliere pentru consumatori), investigații de
afaceri, servicii de comerț, comerț cu amănuntul și
cu ridicata, servicii de vânzare prin licitație publică,
servicii de vânzare amănuntul, cu ridicata și en-gros,
agenții de import-export, servicii de vânzări online,
servicii de comerț online, publicare de texte.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare., evaluarea antichităților, evaluarea
obiectelor de artă, brokeraj, evaluarea bijuteriilor,
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consultanță financiară, evaluări fiscale, investiții,
investiții în fond, sponsorizare financiara.
37 - Reparaţii, recondiţionări, restaurări obiecte de
artă, edificii de cult şi istorice.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii., livrarea bunurilor.
40 - Tratament de materiale., legatorie, lipire,
inscripționare cu laser, gravura, șlefuire, procesarea
peliculelor cinematografice, developarea filmelor
fotografice, laminare, tipărire, informații pentru
tratarea materialelor, finisarea hârtiei, imprimarea
fotografică, tipărire fotografică, tipografie.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., organizarea și conducerea de seminarii,
furnizarea de publicații electronice online, care nu pot
fi descărcate, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de congrese, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator., arhitectură, design de decor interior,
testarea materialelor, control de calitate.

M 2012 03948 123510 14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase care nu sunt
cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri şi instrumente pentru măsurarea timpului.,
agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din metale prețioase,
amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie), ceasuri
atomice, insigne din metale prețioase, casete ale
arcului (ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale prețioase, brățări (bijuterii),
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brățări realizate din textile brodate (bijuterii), broșe
(bijuterii), busturi din metale prețioase, caboșoane,
lanțuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru bijuterii,
ace de ceasornic, cutii de ceasuri, ceasornice,
ceasuri și ceasornice, electrice, mecanisme de
ceasuri, monede, ceasuri de comandă(ceasuri de
referință), suvenire din cupru, ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămașă, cadrane (ceasornicărie),
diamante, cercei, figurine (statuete) din metale
prețioase, aur, în formă brută sau foiță, fire de aur
(bijuterii), lingouri din metale prețioase, iridiu, gagat,
în formăbrută au semiprelucrată, pandantive pentru
bijuterii, cutii de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalii, mărgele
pentru realizarea de bijuterii, mecanisme pentru
ceasuri și ceasornice, coliere (bijuterii), olivine (pietre
prețioase), ace ornamentale, ornamente de jet,
osmiu, paladiu, perle realizate din ambroid (chihlimbar
presat), perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie),
ace (bijuterii), platină (metal), metale prețioase, în
formă brutăsau semiprelucrate, pietre prețioase,
cutii pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii), ruteniu,
pietre semiprețioase, argint, în formă brutăsau foiță,
spinel (piatrăprețioasă), statuete din metal prețios,
cronometre, cadrane solare, fire din metal prețios
(bijuterii), agrafe de cravată, curele de ceas, lanțuri de
ceas, arcuri de ceas, ceasuri, opere de artădin, metal
prețios, ceasuri de mână.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
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geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou., prelucrarea administrativă
a ordinelor de achiziție, agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția de
filme publicitare, licitare, contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind afacerile,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, lnvestigații privind afacerile,
cercetări privind afacerile, consultanță profesională
în afaceri, informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor hoteliere, managementul
afacerilor cu privire la artiști, managementul afacerilor
cu privire la sportive, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere consumatori), administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, managementul
computerizat al fișierelor, analiza costurilor, căutare
de date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, diseminarea materialelor
publicitare, întocmirea extraselor de cont, prognoze
economice, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, audit, agenție de import-export,
facturare, studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, stabilirea abonamentelor la ziar
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pentru terți, închiriere de echipamente și mașini de
birou, servicii de comerț online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online pentru
filmele și muzica descărcabilă și preînregistrată,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale, servicii
de externalizare (asistență de afaceri), 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), testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, 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, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații pentru
alții, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, servicii de telemarketing, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonați! indisponibili,
transcriere, actualizarea materialelor de publicitate,
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închirierea automatelor, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale, scrierea de
texte publicitare.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software., analiză pentru exploatarea
câmpurilor petroliere, arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, însămânțarea norilor, 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 proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware , 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, proiectarea de decorațiuni interioare,
design interior, digitalizarea documentelor (scanare),
proiectarea de rochii, duplicarea programelor de
calculator, studii geologice, prospecțiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice, analiza
scrisului de mână (grafologie), găzduirea site-urilor
(site-uri web), proiectare industrială, instalarea de
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software pentru calculatoare, topografii, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, cercetare
mecanică, informații meteorologice, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanță, prospectarea petrolului, testarea sondelor
petroliere, servicii de ambalaje, controlul calității,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea 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, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, cercetare tehnică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, testarea materialelor,
testarea materialelor textile, explorare subacvatică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
urbanism, efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web.

M 2012 04264 121715 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare, producția
de filme publicitare, licitare, contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind afacerile,
audit, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
experți în eficiență, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere, servicii
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de agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), dministrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, analiza
costurilor, demonstrații cu produse, răspândirea
materialelor publicitare, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă, audit, agenție de import-export,
facturare, studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerț cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terți, scrierea de
texte publicitare, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, servicii de telemarketing, preluarea
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apelurilor telefonice pentru abonații indisponibili,
transcriere, închirierea automatelor, redactare de
texte publicitare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., academii (educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, cursuri de corespondență,
informații educaționale, amuzament, informații în
domeniul divertismentului, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, servicii de tabere de
vacanță (divertisment), servicii de bibliotecă mobilă,
școli de grădiniță, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, instruire practică
(demonstrații), prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, producția de programe radio și de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
facilităților de recreere, informații recreaționale,
servicii de scriere de scenarii, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri pentru
scenă, producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, servicii de compoziție muzicală,
subtitrare, organizarea și susținerea de simpozioane,
servicii de agenție de bilete (divertisment), traducere,
recalificare profesională, organizarea și susținerea
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de ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
textele publicitare.

M 2012 04425 135950 14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse
în alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 - Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelarie.
25 - Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului., cravate ascot,
bandane (fulare), curele (îmbrăcăminte), cizme,
șepci (articole pentru acoperirea capului), paltoane,
gulere detașabile, rochii, blănuri (îmbrăcăminte),
trenciuri (îmbrăcăminte), mănuși (îmbrăcăminte),
pălării, șosete-tălpici, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover, tricotaje
(îmbrăcăminte), uniforme oficiale, protecții pentru gât,
cravate, combinezoane, pardesie, jachete cu glugă,
batiste de buzunar, pijamale, eșarfe, sandale, cămăși,
pantofi, cămăși cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurți tip fustă, măști de somn, papuci, șosete,
articole sport din jerseu, pantofi de sport, jachete
căptușite (îmbrăcăminte), costume, suspensoare,
flanele, body-uri (lenjerie de corp), tricouri, colanți,
pantaloni, uniforme, veste.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., licitare,
postarea de afișe publicitare, consultanță în
managementul afacerilor, consiliere privind
managementul afacerilor, managementul afacerilor
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cu privire la artiști, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori (magazin de consiliere
consumatori), compilarea de informații în baze
de date computerizate, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, agenție de import-export, marketing,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), relații publice, publicarea de
texte publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, servicii de telemarketing,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, scrierea de texte publicitare.

M 2012 04559 122456 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în alte
clase, minereuri., țiglă metalică, jgheaburi din metal,
burlane metalice, oțel brut sau semiprelucrat, panouri,
garduri metalice, stâlpi metalici, capace pentru sticle
metalice, porți metalice, balamale din metal, sârmă
din metal comun, țevi din metal, scări metalice,
șuruburi metalice, cuie, dibluri metalice, saibe și
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piulițe metalice, fire metalice pentru legare, cârlige
(feronerie metalică), feronerie uși, feronerie ferestre,
tocuri și pervaze metalice, cleme metalice pentru
cabluri și țevi, coltare de îmbinare pentru construcții,
plăci de îmbinare metalice, conexpanduri, ancore
metalice, lanțuri metalice, funii metalice, chingi
metalice, scripeți din metal, alții decât pentru mașini,
lacăte, seifuri (cutii tari), cutii de valori, grătare din
metal, mufe din metal, coturi din metal pentru țevi,
dopuri din metal, țevi din metal, rigole din metal, țevi
drenaj din metal, balamale metalice.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice., vata de sticla pentru izolare, vată
minerală (pentru izolare), lână minerală (izolator),
țesătură din fibră de sticlă pentru izolație, mansoane
pentru țevi nu din metal, mânuși izolatoare, banda
izolatoare, dopuri din cauciuc, garnituri.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice., cărămizi, blocuri de pavaj,
nu din metal, ciment, mortare pentru construcții,
var, cherestea pentru construcții, scânduri (lemn
pentru construcții), grinzi, nu din metal, cutii poștale
din zidărie, produse bituminoase pentru construcții,
ferestre, nu din metal, scări, nu din metal, plăci
și profile gips carton, ipsos, parchet, pardoseli,
pardoseli prchet, uși, nu din metal, tocuri, nu din
metal, pervaze nemetalice, paravane împotriva
insectelor, nemetalice, pardoseli cu parchet, plăci de
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pavaj, material geotextil, gresie pentru construcții,
mozaic pentru construcții, piatră decorativă, ipsos
pentru construcții.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os,
fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice., dibluri nemetalice, șuruburi
nemetalice, fitinguri de uși, nemetalice , mânere de
uși, nemetalice , zăvoare nemetalice, opritoare, nu din
metal, șine pentru perdele, jaluze de interior (mobilă),
perne, saltele, rafturi de biblioteci, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), cuiere (mobilier), scaune, fotolii,
tabureți, canapele, mese (mobilier), mânere, nu din
metal.
21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.,
mănuși pentru grădinărit, găleți, mături, farase,
mopuri, ligheane, lavete pentru curățat, mese de
călcat, stropitori, ghivece, jardiniere, coșuri de
gunoi, borcane de sticlă (balon de sticlă), damigene,
bidoane, dozatoare de săpun, suporturi de săpun,
suporturi hârtie igienică, rafturi de uscare pentru
spălare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, organizarea
de târguri pentru scopuri comeciale sau publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, consultanță în managementul
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afacerilor și organizare, consultanță în managementul
personalului, actualizare de materiale publicitare,
închiriere de spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori (magazin de
consiliere pentru consumatori), servicii de comerț,
comerț cu amănuntul și cu ridicata, vânzare prin
licitație publică, servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata și en-gros, agenții de import-export, servicii de
vânzări online, servicii de comerț online.

M 2012 04614 121938 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice, case
de bani, produse metalice necuprinse în alte clase,
minereuri., placi de ancorare, arbori (structuri) din
metal, voliere (structuri) din metal, legaturi metalice,
cabluri metalice pentru manipularea încărcăturilor,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, butoaie metalice, containere
metalice (depozitare,transport), trambuline metalice
pentru sărituri, piloni metalici, stâlpi metalici, proptele
metalice, scripeți metalici, altii decât cei pentru
mașini, degetare de frânghii metalice, funii metalice,
mansoane (feronerie) metalică.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de afișe
publicitare, asistență în managementul afacerilor,
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consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
audit, facturare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea automatelor, servicii de comerț, servicii de
vanzare, servicii de achiziții pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor audio,
spectacole cinematografice, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruire), organizarea si
susținerea de concerte, organizarea si susținerea
conferințelor, servicii de discoteca, informații
educaționale, amuzament, nizaroa-ete informatii în
domeniul divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanta
(divertisment), microfilmare, închirierea de filme,
studiouri de film, furnizarea de facilitati pentru
muzee (prezentări, expoziții), publicarea online a
cărților si jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicatii electronice, nedescarcabile, organizarea de
competiții (educație sau divertisment), organizarea
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de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea de
loterii, organizarea de baluri, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografica, fotografie,
educație fizica, instruire practica (demonstratii),
publicarea de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, furnizarea facilitatilor de recreere,
informații cu privire la recreere, servicii de scriere
de scenarii, organizarea si susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole, producția
de spectacole, servicii de compoziție muzicală,
închirierea de înregistrări sonore, servicii de tabere
sportive, furnizarea de facilitati sportive, închirierea
de echipament sportiv, cu excepția vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, predare, servicii de
agenție de bilete (divertisment), închirierea de jucării,
nchirierea aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video, organizarea si susținerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât textele
publicitare, servicii de gradina zoologica, parcuri de
distracție.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară., unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de bar, pensiune, rezervări la pensiuni, servicii
de cafenea, furnizarea de facilitati pentru camping,
servicii de tabere de vacanta (cazare), hoteluri,
rezervări la hoteluri, închirierea sălilor de ședințe,
moteluri, restaurante, restaurante cu autoservire,
snack-baruri, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, case de turism, închirierea
clădirilor transportabile.

M 2012 04872 122441 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
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dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz uman
şi pentru animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide., creme pentru uz farmaceutic, bomboane
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, elixiruri (preparate farmaceutice),
șervețele sanitare, antiseptice, alifii, unguente pentru
scopuri farmaceutice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicale, siropuri pentru scopuri farmaceutice.
31 - Cereale si produse agricole, horticole, forestiere,
necuprinse în alte clase, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii de
vânzare pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și de produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, marketing, relații cu publicul, organiarea
de târguri pentru scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de expoziții pentru scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice și sanitare și de produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice și farmaceutice,
studii de marketing, servicii de informare și de
consiliere comercială pentru consumatori (magazin
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de consiliere pentru consumatori), servicii de vânzări
online, servicii de comerț online.

M 2012 05042 128578 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.,
mezeluri, cărnați.
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole, forestiere,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ., furaje, nutreț, fân, preparate
pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, produse secundare rezultate
din procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum animal,
terci de tărâțe pentru consum animal, făină pentru
animale, produse masticabile comestibile pentru
animale, deșeuri distilate pentru consum animal,
făină de in (nutreț), grăunțe (cereale), grăunțe pentru
consum animal, șroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase, hrană
pentru animalele de companie, nutreț de grajd
pentru animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
aceste servicii referitoare la produsele: carne,
peşte, păsări şi vânat,extracte din carne,fructe
şi legume conservate,congelate,uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi,ouă,lapte, produse
lactate,uleiuri şi grăsimi comestibile,făină şi

867



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

preparate făcute din cereale,pâine,produse
de patiserie şi cofetărie,cereale şi produse
agricole,horticole şi forestiere,animale vii,fructe şi
legume proaspete,seminţe,plante şi flori naturale,
harnaşamente pentru animale şi malţ.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură., servicii de creștere a animalelor.

M 2012 05656 123191 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice., piatră de construcții, pavaj,
asfalt, balast clincher, plăci de pavaj, nu din metal,
elemente de construcții, din beton, beton, mortar
pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., agenții
de import-export, servicii de comerț en-gros si en-
detail, permițând clienților să vadă și să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondență sau media electronică, și anume
de pe site-uri web, organizarea de târguri în scop
comercial sau publicitar, organizarea de expoziții în
scop publicitar și comercial.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.,
închirierea de utilaje de construcții, demolări de
clădiri, supravegherea construcției de clădiri,
informații legate de construcții.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii., livrare de mărfuri.
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40 - Tratament de materiale., asamblare de materiale
la comandă pentru terți.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator., servicii de arhitectură, inginerie.

M 2012 06781 123834 30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă., iaurt înghețat (înghețată de
cofetărie), agenți de legare pentru înghețată (gheață
comestibilă), glazură de tort (glazură), băuturi
din ciocolată cu lapte, băuturi de cacao cu lapte,
băuturi de cafea cu lapte, turtă dulce, jeleuri din
fructe (produse de cofetărie), ciocolată, serbeturi
(înghețate).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de marketing, regruparea în avantajul terților de
înghețata, gheata, torturi de înghețată, amestecuri
de înghețată, batoane de înghețată, sosuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, deserturi cu
înghețată, înghețată pe bază de iaurt, prafuri de
înghețată instant, înghețată infuzată cu alcool,
înghețată sub formă de sandviș, pudră de înghețată
comestibilă pentru folosirea la mașini de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, băuturi pe bază de
înghețată, amestecuri pentru cornete de înghețată,
arome folosite pentru prepararea de înghețată, agenți
de legare pentru înghețată, glazura de tort, torturi,
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sandwich-uri cu branza, băuturi din ciocolata cu lapte,
decoratiuni din ciocolata cu lapte, decoratiuni de
ciocolata pentru torturi, băuturi de cacao cu lapte,
băuturi de cafea cu lapte, crema din oua cu lapte,
turta dulce, jeleuri de fructe, produse de patiserie
si , produse de cofetărie, ciocolata, șerbeturi si alte
glazuri comestibil (exceptând transportul lor) pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le achiziționeze
cat mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare cu
amănuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare cu
amănuntul, servicii de vanzare cu ridicata si servicii
de vanzare online, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog, oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare.

M 2012 07991 127140 5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide., pilule pentru suprimarea
apetitului, produse pentru suprimarea apetitului
pentru uz medical, balsamuri pentru uz medical,
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produse balsamice pentru uz medical, capsule
pentru uz farmaceutic, produse chimice pentru uz
medical, produse chimice pentru uz farmaceutic,
produse chimice pentru uz veterinar, reactivi chimici
pentru uz medical sau veterinar, produse chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru uz medicinal,
produse pentru curățarea lentilelor de contact,
dulciuri medicinale, medicamente pentru ameliorarea
constipației, decocturi de uz farmaceutic, detergenți
pentru uz medical, dezinfectanți igienici, băuturi
medicinale, elixiruri (preparate farmaceutice),
ceaiuri din plante pentru uz medicinal, loțiuni
pentru uz farmaceutic, loțiuni pentru uz veterinar,
șervețele impregnante cu loțiuni farmaceutice,
tablete pentru uz farmaceutic, ierburi medicinale,
infuzii medicinale, uleiuri medicinale, rădăcini
medicinale, ceai medicinal, ape minerale pentru uz
medicinal, suplimente nutritive, preparate farmceutice,
șervețele chirurgicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, tonice (medicamente).
35 - Publicitate, conducererea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou., agenții de publicitate,
publicitate prin poștă, actualizarea materialelor
publicitare, răspândirea materialelor publicitare.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software., proiectare industriala, design
de decoratiuni interioare, servicii de proiectare pentru
ambalare, creatii de moda, design de arte grafice,
digitalizarea documentelor, arializa grafologica,
gazduirea site-urilor web, proiectare industriala,
instalarea software-ului computerizat, servicii de
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laboratoare stiintifice, crearea si mentenanta website-
urilor pentru altii, mentenanta softaware-ului de
program, proiectarea ambalajelor, recuperarea datelor
computerizate, inchirierea computerelor, inchirierea
software-ului de computer, închirierea serverelor
web, cercetare si dezvoltare pentru altii, cercetare
biologica, servicii de motoare de cautare pe internet,
închirierea serverelor web, design de software pentru
computer, închirierea software-ului de computer,
actualizarea software-ului de computer, studii de
proiecte tehnice, expertizare, planificare urbana,
autentificarea lucrărilor de artă.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură., saloane de frumusețe, sanatorii de
recuperare, amenajare peisagistica, servicii de
asistenta medicala, centre de sanitate, servicii ale
spa-urilor, servicii prestate de farmaciști pentru
elaborarea retetelor, servicii prestate de psihologi,
saloane de frumusețe , sanatorii, chirurgie plastica.

M 2015 07359 145955 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinte,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi, adezivi pentru industrie.,
preparate chimice de condensare, metan, hidrogen.
4 - Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri., gaz
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combustibil, amestecuri de carburanți gazeificați, gaz
petrolier în stare gazoasă sau lichefiat, combustibili
pentru iluminat, gaze utilizate ia încălzire.
6 - Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierarie, articole
mici din metal, ţevi şi tuburi metalice, seifuri, produse
metalice neincluse în alte clase, minereuri., coloane
publicitare din metal, conducte metalice pentru
ventilare și instalații de aer condiționat, aliaje
din metale obișnuite, aluminiu, folii din aluminiu,
sârmă din aluminiu, plăci de ancorare, ancore, oțel
cornier, cuști metalice pentru animale sălbatice,
curse pentru animale sălbatice, metal anti-frecare,
nicovale (portabile), chioșcuri (structuri din metal),
placă de armătură, embleme metalice pentru
vehicule, bile din oțel, benzi metalice pentru legare,
sârmă ghimpată, cercuri metalice pentru butoaie,
butoaie metalice, grilaje metalice de protecție
pentru drumuri, bare pentru grătare metalice, coșuri
metalice, fântâni pentru păsări (structuri metalice),
balize metalice, neluminoase, nicovale de banc,
role metalice pentru paturi, fitting-uri metalice
pentru paturi, clopote, clopoței pentru animale,
dispozitiv metalic de tensionare a curelelor, curele
metalice pentru manipularea sarcinilor, banc de
menghină din metal, instalații metalice pentru
parcarea bicicletelor, șuruburi metalice pentru
prinderea cablurilor, filet metalic de legătură pentru
uz agricol, legături metalice, lăzi metalice, fântăni
pentru păsări (structuri metalice), dispozitive pentru
îndepărtarea păsărilor din metal (acționate de
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vânt), blumuri (metalurgie), scări mobile pentru
îmbarcarea pasager, plăci metalice de construcție,
zăvoare metalice pentru uși, bolțuri, plate, bolț de
zăvorâre, bolțuri metalice, capace metalice din
sticlă, dopuri metalice pentru sticle, sticle (recipiente
metalice) pentru gaz comprimat sau aer lichefiat,
elemente de prindere metalice pentru cutii, cutii
din metal obișnuit, brățări metalice de identificare,
suporturi metalice pentru manipularea sarcinilor,
plăci metalice pentru construcție, caiele pentru
potcoave, conducte metalice, alamă, brută sau
semifabricată, aliaje prin lipire, tije metalice pentru
lipire, bronz, bronzuri pentru pietre funerare, bronzuri
(lucrări de artă), mânere metalice pentru mături ,
catarame din metal obișuit (feronerie), plăci metalice
pentru construcții, cadru metalic pentru construcție,
materiale de construcție din metal, construcția
de accesorii de mobilă din nichel-argint, panouri
metalice pentru construcții, materiale metalice de
ranforsare pentru beton, fitinguri metalice pentru
construcții, construcții metalice, construcții metalice
transportabile, obturatoare metalice, geamandură
metalică de legare, busturi din metal obișnuit,
cabane din metal, îmbinări metalice pentru cabluri,
neelectrice, cleme metalice pentru cabluri și țevi,
cabluri metalice, neelectrice, capace metalice pentru
sticle, capsule metalice pentru sticle, ferestre batante
din metal, casete metalice pentru bani, cutii metalice
pentru sonde de petrol, suporturi metalice pentru
butoaie, butoaie metalice, cepuri metalice pentru
butoaie, fontă, brută sau semifabricată, oțel turnat,
role metalice pentru mobilă, lanțuri pentru vite,
plafoane metalice, celțiu (hafniu), conducte și țevi
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metalice pentru instalații de încălzire centralizată,
lanțuri metalice, cufere metalice, cufere metalice
pentru alimente, cuști metalice pentru găini, răcitori
pentru forme (turnătorie), apărători metalice de
coșuri, canale metalice pentru coșuri, coșuri de
fum metalice, fier, cromat, minereuri de crom,
crom, placare din metal pentru construcții și clădiri,
cleme metalice pentru cabluri și țevi, închideri
metalice pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, materie primă, accesorii
metalice pentru coșciuge, brățări metalice pentru
fixarea conductelor, coloane publicitare din metal,
metale obișnuite, brute sau semifabricate, containere
metalice pentru gaz comprimat sau aer lichefiat,
containere metalice pentru combustibil lichid,
containere metalice pentru depozitare acidelor,
containere metalice (depozitare, transport), inele
de cupru, cupru, brut sau semifabricat, sârmă de
cupru, neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri, crampoane
(gheare de picior), crampoane metalice (cleme),
grilaje metalice de protecție pentru drumuri, plăci
metalice pentru scufundare, docuri metalice pentru
amararea ambarcațiunilor (plutitoare), sonerii de ușă
neelectrice, tocuri de ușă, din metal, închizătoare de
uși, neelectrice, accesorii metalice pentru uși, cadre
de uși din metal, mânere metalice pentru uși, inele
metalice, deschizătoare de uși neelectrice, grătare
pentru șters picioarele, arcuri de uși/neelectrice,
opritoare metalice pentru uși, uși metalice, conducte
de scurgere din metal, sifoane de evacuare (clape)
din metal, grătare metalice, conducte metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, conducte metalice
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pentru instalațiile de ventilare și aer condiționat,
coturi metalice pentru conducte, garduri metalice
pentru morminte, șuruburi cu ochi, brățări metalice
pentru fixarea țevilor, garduri din metal, ferotitan, inele
de siguranță din metal, inele de siguranță metalice
pentru mânere, inele de siguranță metalice pentru
bastoane, figurine (statuete) din metal obișnuit,
umpluturi din metal, suport pentru lemne, eclise
de îmbinare (șine), fitinguri metalice pentru paturi,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri metalice
pentru sicrie, fitinguri metalice pentru conducte de
aer comprimat, fitinguri metalice pentru mobilă,
fitinguri metalice pentru ferestre, flanșe metalice
din metal (brățări), indicator metalic cu lumină
intermitentă, pentru construcție, containere metalice
plutitoare, dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folie de aluminiu, folii metalice pentru
ambalare și împachetare, grătare pentru șters
picioarele, matrițe metalice de turnătorie, cadre
metalice pentru construcție, cadru metalic pentru
construcție, rotecții anti-foc pentru cuptoarele de
ardere, role metalice pentru mobilă, fitting-uri metalice
pentru mobile, galenă (minereu), opritoare metalice
pentru porți, porți metalice, argint german, germaniu,
grinde metalice, beriliu, aliaj de lipit din aur, grătare
metalice, dale metalice pentru pietre funerare,
pietre funerare din metal, nipluri de unsoare, cadre
metalice pentru sere, sere metalice, transportabile,
grătare metalice, conducte de scurgere metalice,
țevi de jgheaburi metalice, hafhiu (celțiu), cătușe,
inele metalice pentru mânere, paleți metalici pentru
manipularea sarcinilor, feronerie articole metalice
de mici dimensiuni, harnașament metalic pentru
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manipularea sarcinilor, chingi metalice pentru
manipularea încărcăturilor, cârlige pentru plăci
(feronerie), cârlige (feronerie), cârlige metalice pentru
suporturi de haine, fier ballot, oțel balot, cercuri
metalice pentru butoaie, cuie pentru potcoave,
numere metalice pentru case, neluminoase, forme
metalice pentru gheață, crampoane, brățări metalice
de identificare, plăci de identificare din metal, indiu,
lingouri din metale obișnuite, plase metalice contra
insectelor, dispozitive de întindere pentru benzi
din fier (legături de tensionare), fier cromat, fier
molibden, fier siliciu, plăci din fier, benzi din fier,
fier, brut sau semifabricat, sârmă din fier, feronerie,
nicovale de banc, feronerie pentru uși, feronerie
pentru ferestre, jaluzele metalice, ajutaje metalice,
grinde metalice, inele din metal obișuit pentru chei,
mânere metalice pentru cuțite, inele metalice pentru
uși, scări metalice, bare de blocare metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice, sigilii de
plumb, plumb, brut sau semifabricat, cutii metalice
pentru corespondență, litere și cifre din metal obișnuit,
cu excepția formelor de tipar, limonit, căptușeli
metalice (construcții), legături metalice pentru cabluri
neelectrice, buiandrug metalic, suporturi metalice
pentru manipularea sarcinilor, harnașamente metalice
pentru manipularea sarcinilor, curele metalice pentru
manipularea sarcinilor, tije de nivel metalice, pentru
vagoanele de cale ferată, paleți de încărcare, din
metal, chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
încuietori metalice pentru bagaje, încuietori metalice
pentru vehicule, încuietori metalice, cu excepția
celor electrice, agrafe metalice pentru centurile de
siguranță, materiale de ranforsare pentru centurile
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de siguranță, magneziu, mangan, capace metalice
pentru gurile de vizitare, colectoare metalice pentru
rețele de conducte, stâlpi metalici, materiale metalice
pentru căile ferate permanente, de tip funicular,
dulapuri metalice cu plasă de țânțari, plăci memoriale,
din metal, plăcuțe memoriale din metal, metale sub
formă de pudră, mulaje metalice pentru cornișe,
molibden, monumente din metal, docuri metalice
plutitoare pentru amararea ambarcațiunilor, babe
metalice pentru amarate, balize metalice de amarare,
mojar (recipient metalic pentru amestecare), mulaje
metalice pentru cornișe, cuie, nichel, nichel-argint,
niobiu, duze de unsoare, duze metalice, numere
de înmatriculare din metal, numerale și litere din
metal obișnuit cu excepția formelor de tipar, piulițe
metalice, minereuri metalice, jaluzele exterioare din
metal, containere de ambalare din metal, ambalaje
din plăci de cositor, lacăte, ' cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei, cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei, stâlpi metalici, paleți metalici
pentru manipulare, paleți metalici pentru încărcare,
paleți metalici pentru transport, panouri metalice
pentru construcții, paravane metalice, pavele
metalice, cepuri metalice, conducte de refulare
metalice, stive de metal, stâlpi din metal pentru clădiri,
cuie spintecate din metal, bolțuri din metal (feronerie),
manșoane (feronerie), colectoare metalice pentru
conducte, conducte metalice, țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, conducte de
refulare metalice, materiale metalice de ranforsare
pentru țevi, conducte metalice, pitoane metalice
(echipament de alpinism), plăcuțe de înmatriculare
din metal, platforme prefabricate, din metal, dopuri
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metalice/cepuri, fișe de perete din metal, macaz de
cale ferată, stălpi din metal, stâlpi metalici, pentru
liniile electrice/piloni, piscine (structuri metalice),
verande metalice (construcții), pari metalici, pari
metalici, pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, metale sub formă de pudră, cutii de
conservare/cutii metalice pentru conservare, proptele
metalice, scripeți metalici, cu excepția celor pentru
mașini, metale piroforice, traverse de cale ferată
din metal, șine metalice, material metalic pentru
calea ferată, puncte de cale ferată, traverse metalice
pentru calea ferată, schimbătoare de cale ferată,
tamburi metalici, nemecanici, pentru furtunuri flexibile,
materiale retractare de construcție, din metal, plăcute
de înmatriculare, din metal, materiale de ranforsare
din metal, pentru construcții, materiale de ranforsare
din metal, pentru beton, materiale de ranforsare
din metal, pentru curele de mașini, materiale de
ranforsare din metal, pentru conducte, inele pentru
chei, din metal obișnuit, inele din metal, nituri din
metal, platforme metalice pentru lansarea rachetelor,
tije metalice, pentru lipire și sudare, rulouri de ferestre
din oțel, acoperișuri metalice, hidroizolație metalică
pentru acoperiș, produse pentru acoperirea metalului,
funii metalice, glisieră metalică pentru uși, seifuri/
casete de bani (metalice sau nemetalice), lanțuri
de siguranță din metal, foraibăre metalice pentru
ferestre, scripeți din metal pentru ferestre, schele
metalice, plase metalice contra insectelor, inele cu
șurub, șuruburi metalice, mânere metalice pentru
coase, capace de etanșare din metal, capace
metalice de etanșare pentru sticle, sigilii de plumb,
dispozitive metalice pentru legat snopi, palplanșe
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metalice, foi și plăci metalice, bailaguri, cofraj
metalic pentru beton, cofraj e metalice, panouri de
semnalizare metalice, neluminoase și nemecanice,
panouri metalice, neluminoase și nemecanice,
indicatoare metalice pentru drumuri, neluminoase
și nemecanice, fier siliciu, pervaze metalice, silozuri
metalice, aliaj de staniu placat cu argint, aliaj de argint
pentru lipit, patinoare (structuri metalice), traverse
metalice, pentru calea ferată, manșoane (feronerie),
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor, aliaj de
aur pentru lipit, aliaj de argint pentru lipit, fir metalic
pentru lipire, broască cu închidere automata, arcuri
(feronerie), trepte (scări) metalice, trepte (scări)
metalice, sârmă metalică pentru butoaie, statui din
metal obșinuit/statuete din metal obișnuit, aliaje din
oțel, clădiri din oțel, stâlpi din oțel, conducte din oțel,
tablă din oțel, benzi din oțel, tuburi din oțel, oțel,
brut sau semifabricat, sârmă din oțel, scări metalice,
opritoare metalice de uși, chingi metalice pentru
manipularea sarcinilor, dispozitive de întindere pentru
benzi metalice (legături de tensionare), montanți
(componente ale scărilor) metalici, fier ballot, bandă
din oțel, piscine (structuri metalice), schimbătoare
de cale ferată, rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal/cutii telefonice din
metal, cabluri de teleferic, legături de tensiune, țăruși
metalici pentru cort, filete metalice pentru legături,
plăci de ancorare, legături metalice de cale ferată,
pavele metalice, plăci din metal pentru clădiri, cositor,
cutii de conservare, foiță de staniu, ambalaje din tablă
de cositor, titan, fier titan, tombac/ferotitan, garduri
metalice pentru cavouri/morminte, monumente din
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bronz pentru cavouri, monumente metalice pentru
cavouri, cavouri metalice, plăci metalice pentru pietre
funerare, stele metalice pentru pietre funerare, cutii
de scule din metal, goale, dulap de scule din metal,
gol, dozatoare de prosoape, fixe din metal, paleți de
transport din metal, curse pentru animale sălbatice,
elemente metalice pentru protecția copacilor, bazine
metalice pentru amestecarea mortarului, tubaje
metalice, tuburi metalice, tungsten, fier tungsten,
turnicheți din metal, plăci turnate (căi ferate), ventile
metalice, altele decât componentele de mașini,
vanadiu, cuve metalice, instalații de ventilație și aer
condiționat pentru conducte metalice, bancuri de
menghină, metalice, gheare de menghină, din metal,
lambriuri metalice, inele metalice de siguranță pentru
bastoane, armături metalice pentru pereți (construcții),
armături metalice pentru pereți (construcții), fișe
metalice de perete, șaibe metalice, ventile metalice
pentru conductele de apă, conducte de apă din
metal, giurete din metal, tije metalice pentru sudură,
sisteme de blocare a roților (blocatoare), metal
alb, giruete metalice, dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, antrenate de vânt, bobine
metalice de înfășurare, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, bolțuri pentru cadrele ferestrelor, elemente
de prindere a ferestrelor din metal, cadre metalice
de ferestre, scripeți ferestre, opritoare metalice
pentru ferestre, fitinguri metalice pentru ferestre,
ferestre metalice, țesătură metalică, pânză metalică,
sârmă din metale obișnuite, sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepția sârmelor de siguranță, cablu
de sârmă, dispozitive de întindere a sârmei (legături
de tensionare), lucrări de artă din metal obișnuit,
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folii metalice pentru ambalare și împachetare,
împachetarea sau legarea benzilor metalice, zinc,
zirconiu.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare., dispozitive pentru
curățarea acetilenei, benzi adezive pentru scripeți,
dozatoare de benzi adezive (mașini), mașini pentru
fabricarea băuturilor gazoase, dispozitiv pentru
fabricarea apei gazoase, pompe de saturare pentru
acvarii, aerocondensatori, motoare aeronautice,
motoare de avion, agitatoare, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acționate manual,
mașini agricole, pistoale de vopsit, condensatoare
pneumatice, dispozitive cu pernă de aer pentru
mutarea sarcinilor, motoare pentru vehiculele cu
pernă de aer, pompe de aer (instalații de garaj),
mașini pentru absorbția aerului, alternatoare, lagăre
anti-frecare pentru mașini, plăcuțe anti-fricțiune pentru
mașini, dispozitive anti-poluare pentru motoare,
praguri (componente ale mașinilor), pompe de
saturare pentru acvarii, atomizoare (mașini), ancore
automate pentru uz naval, axe pentru mașini, saci
pentru aspiratoare, inele cu bilă pentru rulment,
rulment cu bile, adeziv pentru chingi de scripeți,
prese tip butoi, suporturi de lagăre pentru mașini,
inele cu bile pentru lagăre, lagăre pentru arborii de
transmisie, rulment (componente ale mașinilor),
bătător electric, mașini de batere, dispozitiv pentru
extragerea berii sub presiune, pompe de bere,
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burdufuri componente ale mașinilor, transportatoare
cu bandă, dinam curele, curele pentru transportoare,
curele pentru mașini, curele pentru motoare, mașini
de îndoit, mașini electromecanice pentru prepararea
băuturilor, mașini pentru asamblarea bicicletelor,
dinamuri bicicletă, dispozitiv de legare a fânului,
mașini pentru prepararea bitumului, suporturi de
lamă (componente ale mașinilor), mașini pentru
ascuțirea lamelor (ascuțire), lame pentru tocătoare
staționară, lame (componente ale mașinilor), blendere
electrice, pentru uz casnic, suflantă, mașină de
suflat, mașină de suflat pentru compresie, evacuarea
și transportul gazelor, suflante pentru compresia,
absorbția și transportul cerealelor, motoare pentru
ambarcațiuni, bobine pentru războaie de țesut, mașini
pentru colectarea pietrei de cazan, tuburi de cazan
(componente de mașini), aparate și mașini pentru
legarea cărților de uz industrial, sfredel minier, mașini
de căpăcit sticle, mașini de umplere a sticlelor, mașini
pentru sigilarea sticlelor, mașini pentru astuparea
sticlelor, mașini pentru spălarea sticlelor, cutii pentru
matrice (tipografie), suporturi pentru mașini, mașini
de impletit, garnituri de frână, cu excepția celor
pentru vehicule, plăcuțe de frână, cu excepția celor
pentru vehicule, segmenți de frână, cu excepția
celor pentru vehicule, saboți de frână, cu excepția
celor pentru vehicule, mașini pentru tăierea pâinii,
mașini pentru preparare berii, dinamuri perii, perii
acționate electric (componente ale mașinilor), perii
(componente de mașini), buldozere, mașini pentru
unt, calandre, desfăcătoare electrice pentru conserve,
vinciuri, perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură de
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cardă (componente ale mașinilor de cardat), mașini
de cardat, mașini și dispozitive electrice pentru
șamponarea covoarelor, plăci de zăvorâre, cartușe
pentru mașinile de filtrare, convertoare catalitice,
instalații centralizate de curățire cu vacuum, mașini
centrifuge, concasor centrifug, pompe centrifuge,
centrifugi (mașini), lame pentru tocătoare staționară,
tocătoare (mașini de uz industrial), ferăstrău cu lanț,
lanț de transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, dălți pentru mașini, mandrine (componente
de mașini), agitatoare, mașini de țigarete pentru uz
industrial, site de cenușă (mașini), clapete de reținere
(componente de mașini), dispozitive de curățare cu
acetilenă, dispozitive de curățare cu abur, dispozitive
și mașini electrice, pentru curățare, clești de tăiat
(mașini, unelte), ambreiaje, altele decât pentru
vehiculele de teren, mașini pentru tăierea cărbunelui,
râșnițe de cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monade, pistoale
pentru vopsit, mașini de spălat (rufe), motoare cu aer
comprimat, pompe de aer comprimat, compresoare
pentru frigidere, compresoare (mașini), betoniere
(mașini), condensatoare de abur (componente de
mașini), instalații de condensare, biele pentru mașini
și motoare, cabluri de comandă pentru mașini sau
motoare, mecanisme de comandă pentru mașini sau
motoare, elemente de comandă hidraulice pentru
mașini și motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru mașini și motoare, dispozitiv de convertire a
carburantului pentru motoarele cu ardere internă,
convertoare pentru lucrări din oțel, transportoare
(mașini), mașini pentru executarea cablurilor, mașini
pentru decojirea porumbului, cuplajele, cu excepția
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celor pentru vehicule terestre, capote ale motorului
(componente de mașini), macarale (dispozitive de
ridicare și avansare), arbori cotiti, cartere pentru
mașini și motoare, cricuri (componente de mașini),
separatoare pentru spumă/iapte, concasoare electrice
(menajere), mașini de zdorbit, cultivatoare (mașini),
cultivatoare motorizate, generatoare de curent,
dispozitive electrice pentru tragerea draperiilor,
freze (mașini), dispozitiv de tăiere cu arc electric,
țevi de evacuare pentru tăiere, acționate cu gaz,
mașini de tăiere, chiulase pentru motoare, cilindrii
pentru mașini, cilindrii pentru motoare, pistoane
pentru cilindrii, mașini de lapte, mașini de stopat,
pistoane amortizoare (componente de mașini), ventile
de aerisire pentru apa de alimentare, degresoare
(mașini), macarale derrik, pompă diafragmă,
mașini de ștanțat și filetare, mașină de ștanțare,
excavator cu linguri (mașini), mașini de spălat vase,
dezintegrator, dispozitive de evacuare a gunoiului
(deșeuri), mașini automate de distribuire, exăvatoare
pentru săpat șanțuri (pluguri), mașini de separare,
sisteme electrice de închidere a ușilor (hidraulice),
sisteme de închidere, sisteme de deschidere a usilor
(hidralulice) (componente de mașini), sisteme de
închidere a ușilor, sisteme de deschidere a ușilor
(pneumatice) (componente de mașini), sisteme
electrice de deschidere a ușilor, robinete de scurgere,
mașini de asanare, aparate pentru îndreptare,
mandrine de găurit (componente de mașini), flori de
burghiu (componente de mașini), coroart-de foraj
(componente de mașini), mașini de foraj, troliu de
foraj, flotant sau neflotant, mașini electrice de găurit,
pedală de acționare pentru mașinile de cusut, lanțuri
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de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, tobe (componente de mașini), instalații
de evacuare a prafului pentru curățenie, instalații
de eliminare a prafului pentru curățenie, mașini
de vopsire, curele dinamd, perii dinamâ, dinamuri,
mașini pentru deplasarea pământului, mașini pentru
fabricarea pastelor comestibile, ejectoare, aparate
de tăiere cu arc electric, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, electrozi pentru mașinile de sudură,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
mașini de galvanizare, aparate de ridicare, curele
de ridicare, lanțuri de ridicare (componente ale
mașinilor), aparate de acționare a elevatoarelor,
lifturi (elevatoare), generatoare de curent în caz de
urgență, motoare pentru ambarcațiuni, motoare cu
reacție, cu excepția celor pentru vehicule terestre,
mașini de gravură, scări rulante (elevatoare),
excavatoare, țevi de avacuare pentru motoare,
rezervoare de expansiune (componente de mașini),
extractoare pentru mine, curele de ventilator pentru
motoare, ventilatoare pentru motoare, ventilatoare
pentru compresia, absorbția și transportul cerealelor,
dispozitive mecanice pentru alimentarea animalelor,
alimentatoare (componente de mașini), aparat de
alimentare pentru boilere cu motor, regulatoare
pentru apa, mașini de umplere, prese de filtru, mașini
de filtrare, filtre pentru curățarea aerului de răcire,
pentru motoare, filtre (componente ale mașinilor sau
motoarelor), mașini de finisare, fitinguri pentru boilere
cu motor, mașină de descărnare, mori de măcinat
făină, combustibili pentru cazane cu motor, volante
de mașină, prese de furaj, mașini electromecanice

886



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru prepararea alimentelor, procesoare alimentare,
electrice, burdufuri de forjă, mașini de turnătorie,
roți de cuplaj cu excepția celor pentru vehicule
terestre, mașini de ondulare, prese electrice de
fructe, pentru uz casnic, aparat de convertire a
combustibilul pentru motoarele cu ardere internă,
pompe de distribuție a combustibilului pentru stațiile
de service, economizoare de combustibil pentru
motoare, pompe de combustibil (cu auto-reglare),
mașini de galvanizare, dispozitive de evacuare
gunoiului, suflante pentru compresia, evacuarea și
transportul gazelor, carburatoare, lampă de sudură
cu gaz, cutii de transmisie, cu excepția celor pentru
vehicule terestre, angrenaje pentru războaie de
țesut, angrenaje, cu excepția celor pentru vehicule
de teren, generatoare de curent, generatoare
de electricitate, mașini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru geamuri (componente de mașini),
bujii incadescente pentru motoare diesel, pistoale
electrice de lipit, suflante sau ventilatoare pentru
comprimarea, absorbția și transportul cerealelor,
mașini pentru decojirea cerealelor, separatoare de
cereale, ancore automate pentru uz naval, mașini de
radere pentru lemne, cutii de unsoare (componente
de mașini), inele de gresare (componente de
mașini), mașini de tocat pentru uz casnic, mașini
de sfărâmare, pietre de polizor (componente de
mașini), apărători (componente de mașini), ghidaje
pentru mașini, pistoale de lipit, electrice, pistoale
de vopsit, pistoale (scule care folosesc explozibili),
mașini pentru tăierea părului animalelor, mașini
pentru tunderea părului animamelor, ciocane
(componente de mașini), ciocane pneumatice, scule

887



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

manuale, altele decât cele acționate manual, aparate
de manipulare a încărcării și descărcării, mașini
automate de manipulare (manipulatoare), bare de
suspensie (componente de mașini), grape, mașini
de recoltat, dispozitive de tracțiune (minerit), troliu
de ridicat plase (pescuit), schimbătoare de căldură
(componente de mașini), mașini de tivuire, sisteme
de spălare cu înaltă presiune, suporturi pentru scule,
capote (componente de mașini), bare de încărcare
(descărcare mecanică), războaie pentru țeserea
ciorapilor, carcasă (componente de mașini), mașini de
decojire pentru porumb și cereale, sisteme hidraulice
de închidere a ușilor, sisteme de deschidere a ușilor,
motoare hidraulice, turbine hidraulice, dispozitive
de aprindere pentru motoarele cu aprindere internă,
magneți de aprindere, incubatoare pentru ouă,
injectoare pentru motoare, aparate de aplicare a
cernelii pentru mașini de tipografie, mașini de călcat,
cricuri (mașini), motoare cu reacție, cu excepția celor
pentru vehicule terestre, articulații (componente de
motoare), articulații universale (articulații cardanice),
fusuri (componente de mașini), demaror cu pedală
pentru motociclete, aparate electrice pentru bucătărie,
mașini de frământare, mașini de împletit, cuțite
electrice, cuțite pentru mașini de secerat, cuțite
(componente de mașini), mașini de etichetat (mașini),
mașini pentru executat dantelă, calapoade pentru
pantori (componente de mașini), strunguri (mașini
unelte) mașini de tuns iarba (mașini), mașini de tăiat
pielărie, mașini pentru prelucrarea pielăriei, centuri
de ridicare, aparate pentru operarea lifturilor, aparate
de ridicare, lifturi, altele decât telescaunele, rampe
de încărcare, fusuri ai razboiului de țesut, războaie
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de țesut, pompe de lubrifiere, gresoare (componente
de mașini), volante de mașini, mașini unelte, roți
de mașini, transmisie cu roți dintațe, mașini pentru
industria textilă, aparate pentru prelucrare, calandre,
colector de evacuare pentru motoare, cutii pentru
matrițe (tipografie), matrițe folosite în tipografie,
mașini de tocat carne (mașini), mașini de tocat
carne (mașini), sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, mașini de trefilare, mașini pentru
prelucrarea metalelor, instalații de muls, cupe de
muls pentru instalații de muls, mașini de măcinare,
mori pentru uz caznic, altele decât cele manual,
mori (mașini), pietre de moară, sfredele miniere,
mașini pentru producerea aței minerale, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), malaxoare
(mașini), mașini de formare, forme (componente
de mașini), mașini de mortezare, demaroare cu
pedală pentru motociclete, cultivatoare motozitate,
motoare electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, motoare pentru ambarcațiuni, motoare, cu
excepția celor pentru vehicule terestre, mașini de
formare, cofraje (componente de mașini), trotuare
rulante (trotuare), scări rulante (escalatoare), mașini
de secerat și recoltare, cuțite pentru mașini de
secerat (mașini), tobe de eșapament pentru motoare,
mașini de transport a plaselor de pescuit, mașină
de crestare (mașini unelte), mașini de filetat piulițe,
mașini pentru rafinarea petrolului, desfăcătoare
electrice de conserve, desfăcătoare electrice de
cutii, mașini de tratare a minereurilor, mașini de
ambalat, mașini de împachetat, pistoale pentru
vopsit, mașini pentru vopsit, alimentatoare de hârtie
(tipografie), mașini de hârtie, mașini pentru fabricarea
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hârtiei, mașini electrice de lustruit parchetul cu ceară,
angrenaje cu pedală pentru mașini de cusut, mașini
de cojit, râșnițe de piper altele decât cele acționate
manual, segmenți de piston, pistoane pentru cilindre,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor sau motoarelor), mașini de rabotare, plăci
de tipografie, pluguri, brăzdare, pistoane plonjoare,
sisteme pneumatice pentru deschiderea ușilor,
sisteme pneumatice pentru închiderea ușilor, ciocane
pneumatice, transportoare pneumatice, transportoare
cu tuburi pneumatice, mașini și dispozitive electrice
pentru polizare, roți ale olarilor, ciocane mecanice,
prese (mașini de uz industrial), prese de netezire,
prese devin, reductoare de presiune (componente
de mașini), regulatoare de presiune (componente
de mașini), supape de presiune (componente de
mașini), cilindrii de tipărire, mașini de tipărire, mașini
de tipărire utilizate pe foi de tablă, forme de tipar,
prese de tipar, role de tipar pentru mașini, mecanisme
cu propulsie, cu excepția celor pentru vehicule de
teren, mașini de compactare, scripeț, benzi adezive
pentru scripeți, scripeți (componente de mașini),
pulverizatoare (mașini), pulverizatoare de canalizare,
diafragme de pompă, pompă pentru instalațiile de
încălzire, pompe (mașini), pompe (componente
ale mașinilor sau motoarelor), pompe cu vacuum
(mașini), poansoane pentru mașini de ștanțare,
mașini de ștanțare, cricuri cu cremalieră, mașini de
pozat, radiatoare (răcire) pentru motoare, mașini
pentru montarea șinelor, mașini pentru construcția de
căi ferate, greble pentru mașini de greblat, mașini de
greblat, maiuri (mașini), berbeci (mașini), mașini de
secerat, mașini de secerat și legat, mașini de secerat
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și treirat, reductoare de presiune (componente
de mașini), angrenaj de reducție, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, aparate mecanice
de bobinare, bobine pentru războaie de țesut,
bobine mecanice pentru furtunuri flexibile, bobine
(componente de mașini), regulatoare (componente
de mașini), inele cu bile pentru rulmenți, gresoare
(componente de mașini), segmente de piston,
mașini de limpezire mașini de nituire, mașini pentru
executarea drumurilor, cilindre laminoare, mașini de
măturat străzile (autopropulsate), roboți (mașini), bare
de conexiune pentru mașini și motoare, rulmenți cu
bile, poduri rulante, role tipografice pentru mașini,
cilindre de laminoare, laminoare, prese tipografice
rotative, prese rotative cu abur, portabile, pentru
țesături, mașini de satinare, mașini de făcut cârnați,
lame de ferăstrău (componente de mașini), ferestraie
(mașini), foarfeci electrice, rosturi de etanșare (piese
de motoare), mașini de etanșare pentru uz industrial,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), rulmenți cu lubrifiere automata,
pompe de combustibil autoreglate, separatoare,
separatoare pentru abur/ulei, pulverizatoare de
canalizare, mașini de cusut, cuplaje de arbori
(mașini), lagăre pentru arborii de transmisie, bobine
pentru războaie de țesut, brăzdate de plug, mașini
de ascuțit, roți de ascuțit (componente demașini),
mașini de legat snopi, mașini de tuns pentru animale,
foarfece electrice, plonjoare de amortizare a șocurilor
(componente de mașini), calapoade pentru pantofi
(componente de mașini), aparate electrice de lustruire
a pantofilor, lopeți mecanice, suveici (componente
de mașini), trotuare (trotuare mobil), site (mașini
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sau componente de mașini), ciururi, instalații de
cernere, mașini de cernere, amortizoare pentru
motoare, mașini de calibrate, sânii superipare
(componente ale mașinilor), glisoare pentru mașinile
de tricotat, cursoare pentru mașini de tricotat, prese
de netezire, pluguri de zăpadă, aparate electrice
de lipire, aparate electrice de lipire, acționate cu
gaz, suflante pentru lipire, acționate cu gaz, ciocane
de lipire, acționate cu gaz, lămpi pentru lipire,
mașini de sortare pentru industrie, semănătoare
(mașini), bujii pentru motoare cu ardere internă,
regulatoare de viteză pentru mașini și motoare,
uscătoare rotative (neîncălzite), cadre rotative, mașini
rotative, roți de tors, pistoale de vopsit, mașini de
pulverizat vopseaua, arcuri (componente de mașini),
scări rulante (escalatoare), separatoare de tulpini
(mașini), mașini de ștanțat, batiuri pentru mașini,
demaroare pentru motoare, statoare (componente
de mașini), boilere la locomitive cu abur, locomotive
cu abur, prese rotative cu abur, portabile, pentru
țesături, separatoare de abur, separatoare abur/
ulei, compresoare (mașini), convertoare pentru oțel,
mașini de tipar, mașini de cusut, mașini de prelucrare
a pietrei, tocătoare (staționare) de paie, mașini de
ascuțit, cutii de etanșate (componente de mașini),
cupe de muls pentru instalații de muls, mașini de
fabricare a zahărului, compresor de supraalimentare,
supraîncălzitor, mașini de matrițare, mașini de
măturat străzile (autopropulsate), mese pentru mașini,
tamburi pentru mașinile de broderie, burghie de
filet (componente ale mașinilor sau motoarelor),
mașini de gudronate, cupe pentru mașinile de muls,
mașini de întindere a fânului, lance termică (mașini),
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mașini de filetate, mașini de treierat, ciocan cu
pendula, desfăcătoare electrice de cutii, mașini de
procesare a tutunului, scule manuale, altele decât
cele acționate manual, suporturi pentru mașini-unelte,
scule (componente de mașini), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehicule tereste, lanțuri
de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, lagăre pentru arbori de transmisie, arbori
de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, transmisii pentru mașini, transmisii, cu
excepția celor pentru vehicule de teren, transportoare
pneumatice, supape de abur, mașini de compactare
a gunoiului, mașini de debavurat, stivuitoare, mașini
de îndreptare, dispozitive de legare a fânului, tuburi
transportoare pneumatice, țevi de cazan (componente
de mașini), turbine hidraulice, turbine, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane (piese
ale preselor de tipar), mașini de turnat litere, mașini
de cules litere (foto-compunere), mașini pentru
cules litere (tipografie), mașini tipografice, prese
tipografice, articulații universale (articulații de cardan),
accesorii pentru aspiratoare pentru parfumate și
dezinfectare, saci pentru aspiratoare, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, pompe cu vacuum
(mașini), supapă (componente de mașini), ventile
(componente de mașini) , instalații de spălare a
mașinilor, automate pentru vânzarea de produse,
vibratoare (mașini) pentru uz industrial, aparat de
vulcanizare, elevatoare pentru vagoane, aparate de
spălat, instalații de spălat pentru vehicule, mașini
de spălat acționate cu monede, mașini de spălat
(rufe), mașini de compactare a gunoiului, instalații de
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evacuare a gunoiului (mașini), încălzitoare de apă
(componente de mașini), separatoare de apă, mașini
și dispozitive electrice pentru lustruire cu ceară,
bobine pentru războaie de țesut, mașini de plivit,
aparate electrice de sudură, aparate de sudură cu arc
electric, aparat de sudură acționat cu gaz, aparate de
sudură electrice, mașini electrice.de sudură, roți de
mașini, roți de tors, teluri electrice pentru uz casnic,
mașini de văruire, cricuri (mașini), turbine eoliene,
prese de vin, vânturători, mașini de prelucrare a
lemnului, mașini de ajustaj pentru rufe.
9 - Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipament de prelucrare a
datelor şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gatit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distributie a apei şi instalaţii sanitare., aparate
de încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate electrice de încălzire, accesorii de reglaj
și siguranță pentru conducte de gaz, cazane de
încălzire, captatoare solare termice, pompe de
căldură, aparate de încălzire, instalații de încălzire,
instalații de încălzire (apă)/instalații pentru încălzirea
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apei, cazane de încălzire, aparate de încălzire,
electrice, radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
elemente de încălzire, radiatoare de încălzire
centralizată, aparate de încălzire centrală, instalații
de încălzire centrală, centrale termice, încălzitoare
de apă, instalații de distribuire a apei, instalații
de conducte de apă, instalații pentru purificarea
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate și mașini pentru purificarea apei,
încălzitoare de apă, dispozitive și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații de furnizare a apei,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de toaletă,
aparate pentru captarea apei, instalații automate de
irigare, mașini de irigații pentru agricultură, aparate
pentru producerea jeturilor de hidromasaj, aparate
electrice de făcut iaurt, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, aparate de dezodorizare
a aerului, aparate de răcire a aerului, încălzitoare
de aer, uscătoare de aer (uscătoare), instalații
de aer condiționat, instalații de filtrare a aerului,
aparate de aer condiționat pentru vehicule, aparate
de climatizare, supape de aer pentru instalații de
încălzire cu abur, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, sterilizatoare de aer, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-orbire pentru vehicule (accesorii
pentru lămpi), duze anti-stropire de robinet, aparate
de filtrare a acvariului, încălzitoare pentru acvarii,
lumini de acvariu, lămpi cu arc, instalații de transport
cenușă, automate, autoclave (oale electrice sub
presiune), cuptoare pentru brutari, grătare, căzi
de baie, căzi pentru băi de șezut, accesorii de
baie, instalații de baie / instalații sanitare de baie,
încălzitoare de pat, aparate de răcire a băuturilor,
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lumini pentru biciclete, bideu, pături electrice, care
nu sunt de uz medical, țevi de cazan (tuburi) pentru
instalații de încălzire, cazane, altele decât părțile
mașinilor, suporturi pentru arzătoare cu gaz, prăjitoare
de pâine, mașini pentru coacerea pâinii, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru lămpi cu arc,
covoare încălzite electric, lumini de tavan, calorifere
de încălzire centrală, candelabre, coșuri de fum,
suflante pentru coșuri, felinare chinezești / ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, aparate de
cromatografie de uz industrial, camere curate
(instalații sanitare), prăjitoare de cafea, percolatoare
de cafea electrice, aparate de cafea electrice, bobine
(părți ale instalațiilor de distilare, încălzire sau răcire),
aragazuri, ustensile de gătit electrice, aparate și
instalații de gătit, inele de gătit, răcitoare pentru
cuptoare / cuve de răcire pentru cuptoare, instalații
de răcire pentru apă, instalații de răcire pentru lichide,
instalații și mașini de răcire, aparate și instalații de
răcire, instalații de răcire pentru tutun, lămpi cu lumină
rece, lumini de ciclu, amortizoare (încălzire), friteuze
electrice, aparate de dezghețare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea deșeurilor alimentare,
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare, nu
pentru uz, personal, instalații de desalinizare, aparate
de deshidratarea deșeurilor animale, tuburi de
descărcare electrice pentru iluminat, distribuitoare de
dezinfectante pentru toalete, aparate dezinfectante,
pungi de sterilizare de unică folosință, coloane de
distilare, aparate de distilare, lumini de scufundare,
emițătoare de irigare prin picurare (armături de
irigare), aparate de uscare, aparate de uscare
pentru nutreț și furaje, ăpărăte și instalații de uscare,
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evaporatoare, rezervoare de expansiune pentru
instalații de încălzire centrală, hote de extracție pentru
bucătării, fiare de călcat cu aburi pentru țesături,
ventilatoare (aer condiționat), ventilatoare (părți ale
instalațiilor de climatizare), ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de alimentare pentru cazane de
încălzire, filamente pentru lămpi electrice, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apă potabilă, șeminee
de uz casnic, fitinguri, în formă, pentru cuptoare/
garnituri fasonate pentru cuptoare, stive de flacără
pentru utilizare în industria petrolieră, torțe, coșuri
pentru încălzirea cazanelor, rezervoare de spălare,
aparate electrice pentru gătit cu aburi, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, aparate pentru încălzit
picioare (electrice, neelectrice), forje, portabile,
fântâni, congelatoare, brichete de fricțiune pentru
aprinderea gazului, prăjitor de fructe, aparate de
economisire a combustibilului, aparate de fumigare,
nu de uz medical, grătare pentru cuptoare / bare
de foc, cutii de cenușă pentru cuptor, cuptoare,
altele decât pentru uz de laborator, brichete cu gaz,
spălătoare de gaze (părți ale instalațiilor de gaze),
arzătoare cu gaz, cazane pe gaz, lămpi cu gaz,
condensatoare de gaz, altele decât părțile mașinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr (uscătoare), aparate de uscare
a mâinilor pentru toalete, faruri pentru automobile,
șemineuri, acumulatori de căldură, regeneratoare
de căldură, schimbătoare de căldură, nu părți
ale mașinilor, pompe de căldură, vitrine încălzite,
aparate de încălzire pentru băi, aparate de încălzire
pentru vehicule, încălzitoare pentru fierele de călcat,
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încălzitoare electrice, pentru biberoane, aparate de
încălzire, instalații de încălzire, instalații de încălzire
(apă) / instalații de încălzire a apei calde, cazane de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoși, aparate de încălzire electrice,
elemente de încălzire, plăci de încălzire, aparate de
încălzit pentru dezghețarea geamurilor vehiculelor,
filamente de încălzire,electrice, perne de încălzire
(tampoane), electrice, nu de uz medical, cuptoare
cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri de baie
cu aer cald, plite calde, sticle de apă fierbinte,
numere luminoase pentru case, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, aparate pentru
hidromasaj, mașini și aparate pentru gheață, cutii
de gheață / cufere pentru gheață, încălzitoare cu
imersiune, arzătoare cu incandescență, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului sau a
apei, ceainice electrice, mobilier pentru cuptoare
(suporturi), cuptoare, plite de bucătărie (cuptoare),
arzătoare de laborator, lămpi de laborator, sticle
de lampă / carcase pentru lămpi, globuri de lampă,
reflectoare de lampă, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, lămpi pentru semnalele direcționale
ale automobilelor, suporturi pentru abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile textile,
uscătoare de rufe electrice, pietre de lavă pentru a
fi utilizate în grătare, supape de reglare a nivelului
în rezervoare, becuri, becuri electrice, becuri pentru
semnale direcționale pentru vehicule, difuzoare de
lumină, aparate de iluminat cu diode emițătoare de
lumină (led), brichete, instalații de iluminat pentru
vehicule aeriene, aparate și instalații de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini pentru
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vehicule, lumini electrice pentru pomi de crăciun,
lumini pentru automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente de magneziu pentru iluminat,
mașini de prăjit malț, cuptoare cu microunde (aparate
de gătit), cuptoare cu microunde de uz industrial,
instalații de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri,
baterii pentru conducte de apă, multicooker (aparate
de gătit multifuncționale), reăctoare nucleare / piloți
atomici, lămpi cu ulei, arzătoare de ulei, aparate
de spălat uleiuri, fântâni ornamentale, accesorii
pentru cuptor din argilă, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, arzătoare pe benzină, conducte
(părți de instalații sanitare) / conducte de apă pentru
instalații sanitare, încălzitoare pentru farfurii, lanterne
electrice de buzunar, încălzitoare de buzunar,
instalații de polimerizare, cratițe sub presiune,
electrice, rezervoare de apă sub presiune, instalații de
procesare a combustibilului și a materialelor nucleare,
instalații de purificare pentru canalizare, capace
pentru radiatoare, calorifere electrice, calorifere
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare, dulapuri
frigorifice, aparate și mașini frigorifice, camere
frigorifice / frigidere walk-in, containere frigorifice,
aparate și instalații frigorifice, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru aparate și
conducte de apă sau gaz, accesorii de reglare și
siguranță pentru conductele de gaz, accesorii de
reglare și siguranță pentru aparate de apă, accesorii
de reglare și siguranță pentru aparate cu gaz,
aparate de prăjit, dispozitive de învârtit frigări, frigări
pentru rotiserie, aparate de prăjit / grătar (aparate
de gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii de
siguranță pentru aparate și conducte de apă sau

899



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

gaz, aparate și instalații sanitare, instalații de baie
pentru saună, cabine de duș, dușuri, chiuvete, prize
pentru lumini electrice, colectoare solare termice
(încălzire), cuptoare solare, căzi spa (vase), cazane
cu abur, altele decât părțile mașinilor, instalații de
generare a aburului, acumulatori de abur, aparate
faciale cu aburi (saune), sterilizatoare, alambicuri,
sobe, sobe (aparate de încălzit), lămpi stradale/
lămpi standard, plăci structurale pentru cuptoare /
cadru metalic pentru cuptoare, aparate de clorat
pentru piscine, aparate de bronzare (șezlonguri),
robinete pentru țevi / robinete de conducte (robinete),
robinete, supape termostatice (părți ale instalațiilor
de încălzire), mașini de prăjit tutun, vase de toaletă,
scaune pentru toaletă, toalete portabile, toalete
(wc-uri), torțe pentru iluminat / lanterne (torțe) /
proiectoare, tuburi luminoase pentru iluminat, dulapuri
pentru baie turcească, portabile, lămpi cu raze
ultraviolete, nu de uz medical, pișoare (articole
sanitare), faruri pentru vehicule, reflectoare pentru
vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate de
ventilație (aer condiționat), instalații de ventilație
(aer condiționat) pentru vehicule, hote de aerisire
pentru laboratoare, presă pentru vafe electrică, vase
de încălzit, chiuvete de spălat (părți de instalații
sanitare) / boluri de spălat (părți de instalații sanitare),
șaibe pentru robinete de apă.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apaă, transportoare aeriene, aparate,
mașini și dispozitive aeronautice, avioane airbag-uri
(dispozitive de siguranță pentru automobile), baloane
de aer cald, ehicule pe pernă de aer, pompă de aer
(accesorii de vehicule), vehicule de aer, aeronave,
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avioane amfibii, baloane dirijabile, ambulanțe,
dispozitive anti-orbire pentru vehicule, lanțuri anti-
derapante, alarme anti-fiirt pentru vehicule, dispozitiv
anti furt pentru vehicule, caroserii de vehicule, lanțuri
de automobile, șasiuri de automobile, capote de
automobile, pneuri de automobile, automobile,
parasolare adaptate pentru autovehicule, fusuri de
osie, osii pentru vehicule, cărucioare pentru copii,
copertine pentru cărucioare pentru copii, greutăți
de echilibrare pentru roțile autovehiculelor, baloane
dirijabile, benzi pentru butucurile de roată, bare de
torsiune pentru vehicule, coșuri adaptate pentru
cicluri, claxoane pentru vehicule, cușete de dormit
pentru vehicule, frâne de bicicletă, lanțuri de bicicletă,
cadre de biciletă, ghidoane de bicicletă, pompe
de bicicletă, jante de bicicletă, șei de bicicletă,
spițe de bicicletă, suporturi de bicicletă, pneuri de
biciclete, biciclete, bărci, catarge pentru ambarcațiuni,
caroserii de vehicule, boghiuri pentru vagoane de cale
ferată, garnituri de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru automobile, segmenți de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule, frâne pentru
biciclete, frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante de cale ferată, bare de protecție
pentru automobile, bare de protecție pentru vehicule,
autobuze, teleferice, aparate și instalații de transport
pe cablu, rulote, capace pentru rezervoarele de
combustibil (gaz) ale vehiculelor, cărucioare, triciclete,
portbagaje pentru vehicule, mașini, cabine pentru
instalațiile de transport pe cablu, furgonete (vehicule),
anvelope pentru roți (pneuri), cărucioare de turnare,
lanțuri anti-derapante, lanțuri pentru biciclete,
funiculare, șasiuri de automobile, șasiuri de vehicule,
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brichete pentru automobile, cărucioare de curățenie,
tacheți (naval), cleme de spițe pentru roți, ambreiaje
pentru vehiculele terestre, betoniere, bare de direcție
pentru vehiculele terestre, altele decât componentele
de motoare, convertizoare de cuplu pentru vehicule
terestre, transportoare aeriene, cuplaje pentru
vehiculele terestre, cuplaje de căi ferate, copertine
pentru cărucioarele de copii, huse pentru volanele
vehiculelor, huse pentru scaunele vehiculelor, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, cricuri pentru biciclete, claxoane
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, lanțuri pentru
biciclete, cadre pentru biciclete, ghidoane pentru
biciclete, butuc pentru biciclete, apărătoare de noroi
pentru biciclete, pompe pentru biciclete, jante pentru
biciclete, șei pentru biciclete, șpițe pentru biciclete,
pneuri, gruie pentru ambarcațiuni, triciclete pentru
livrări, vagoane-restaurant (vagoane), semnalizatoare
pentru biciclete, semnalizatoare pentru vehicule,
baloane dirijabile (dirijabile), mecanism decuplare
pentru ambarcațiuni, uși pentru vehicule, dragi
(ambarcațiuni), protecții pentru biciclete, lanțuri de
transmisie pentru vehiculele terestre, motoare de
transmisie pentru vehiculele tereste, scaune de
catapultare pentru aeronave, vehicule electrice,
haion elevator (componente ale vehiculelor de teren),
motoare pentru vehiculele de teren, motoare de
tracțiune, feriboturi, flanșe pentru pneurile roților de
cale ferată, motostivuitoare, cadre pentru bicicletă,
roți de cuplaj pentru vehicule terestre, funiculare,
coșuri de fum pentru locomotive, coșuri de fum .
pentru nave, cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
transmisie pentru vehiculele terestre, angrenaje
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pentru biciclete, mașinuțe de golf (vehicule), drezine
de mână, ghidoane pentru bicicletă, cărucioare
de manipulare, harnașament de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, ștergătoare de faruri, tetiere
pentru scaunele vehiculelor, copertine pentru
cărucioarele copiilor, capote de motor pentru vehicule,
capote pentru vehicule, căngi pentru ambarcațiuni,
claxoane pentru vehicule, căruțe, capace de
butuc, butucuri pentru roțile vehiculelor, carene ale
ambarcațiunilor, circuite hidraulice pentru vehicule,
hidroavion, pasarele înclinate pentru ambarcațiuni,
petice din cauciuc adeziv pentru repararea camerelor
de aer, camere de aer pentru pneuri, truse pentru
repararea camerelor de aer, motoare cu reacție
pentru vehiculele terestre, fusuri ale osiei, sănii,
șalupe, elevatoare, teleschiuri, platforme elevatoare
(componente ale vehiculelor de teren), garnituri de
frână pentru vehicule, locomotive autocamioane,
portbagaje pentru vehicule, plase pentru bagaje
pentru vehicule, cărucioare de bagaje, catarge pentru
ambarcațiuni, vehicule militare de transport, roți de
cărucioare miniere, oglinzi retrovizoare, mopede,
autobuze, automobile, autocare, rulote, motociclete,
motoare electrice pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive anti-derapante pentru pneuri, rame,
omnibusuri, vâsle pentru canoe, coșuri adaptate
pentru biciclete, parașute, petice din cauciuc adeziv
pentru remararea camerelor de aer, pedale pentru
biciclete, husă montată pentru cărucioare de copii,
anvelope pentru roțile vehiculului, pontoane, hublouri,
haion electric (componente ale vehiculelor de teren),
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
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pentru vehiculele terestre, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), pompe pentru biciclete, huse pentru
cărucioarele de copii, copertine pentru cărucioarele
de copii, căruțuri, boghiuri pentru vagoanele de care
ferată, cuplaje de cale ferată, flanșe ale pneurilor
roților de cale ferată (cauciucuri), oglinzi retrovizoare,
angrenaje de reducție pentru vehiculele terestre,
vehicule frigorifere, vehicule cu comandă de la
distanță, altele decât jucării, truse pentru repararea
camerelor de aer, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru rdțile mașinilor, jante pentru
roțile bicicletelor, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate, furcheți,
cârme, scări ale vehiculelor, cărucioare pentru saci,
huse pentru șaua bicletelor sau motocicletelor,
șei pentru biciclete, vehicule pe-două reți-sau
motociclete, centuri de siguranță pentru scaunele
vehiculelor, centuri de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, scuter (vehicule), elice, elice pentru
ambarcațiuni, elice (propulsoare) pentru nave, vâsle,
hidroavioane, huse de scaune pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru copii, pentru vehicule,
scaune ale vehiculelor, harnașament de siguranță
pentru scaunele vehiculelor, segmente de frână
pentru vehiculej nave, coci ale navelor, transmisii
de cârme pentru nave, coaste de lemn (cadre)
pentru ambarcațiuni, amortizoare de șocuri pentru
automobile, amortizoare de șocuri pentru suspensii
pentru vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
cărucioare de cumpărături, atașuri, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schi pentru mașini,
teleschiuri, cușete de dormit pentru vehicule,
vagoane de dormit, sănii (vehicule), snowmobile,
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vehicule spațiale, huse pentru roata de rezervă,
scondru pentru nave, spițe pentru pneuri, spoilere
pentru vehicule, cleme de spițe pentru roți, spițe
pentru biciclete, spițe pentru roțile vehiculelor,
mașini sport, camioane pentru stropit, cricuri pentru
biciclete, (componenete ale bicicletelor), huse pentru
volanele mașinilor, volane pentru mașini, huse
pentru căruțuri, căruțuri pentru copii, bolțuri pentru
pneuri, parasolare adaptate pentru automobile, arcuri
de suspensie pentru vehicule, elevatoare pentru
haioane (componente ale vehiculelor terestre),
haion electric (componente ale vehiculelor de
teren), teleferice pentru căile ferate (telecabine),
camioane basculante, coaste ie lemn (cadre) pentru
ambarcațiuni, dispozitive de basculare, componente
ale camioanelor și vagoanelor, caroserii basculante
pentru camioane, flașe ale pneurilor pentru roți
de cale ferată (anvelope), pneuri pentru biciclete,
pneuri pentru roțile vehiculelor, dispozitive anti-
derapante pentru pneurile vehiculelor, pneuri solide
pentru roțile vehiculelor, convertizoare de torsiune
pentru vehiculele terestre, bară de torsiune pentru
vehicule, motoare de tracțiune, tractoare, dispozitive
de tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
tramvaie, lanțuri de transmisie pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie pentru vehiculele
terestre, transmisii pentru vehicule s terestre, aparate
și instalații de transport pe cablu, benzi de rulare
pentru recauciucarea pneurilor, benzi de rulare
pentru vehicule (curele cu role), benzi de rulare
pentru vehicule (tip tractor), triciclete, cărucior
de triciclete, cărucioare, camioane, cărucioare
pentru bagaje, pneuri fără cameră pentru biciclete,
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turbine pentru vehiculele terestre, semnalizatoare
pentru vehicule, cărucioare cu două roți, flanșe ale
pneurilor pentru roți de cale ferată, pneuri pentru
roțile vehiculelor, dispozitive anti-derapante pentru
pneuri, pneuri solide, pentru roțile vehiculelor, șasiuri
pentru vehicule, tapițerie pentru vehicule, supape
pentru pneuri, bare de protecție pentru vehicule,
șasiuri de vehicule, huse pentru vehicule (formate),
capace pentru rezervoarele de combustibil (benzină)
ale vehiculelor, scări ale vehiculelor, scaune ale
vehiculelor, arcuri de suspensie ale vehiculelor, jante
de roți pentru vehicule, spițe de roți pentru vehicule,
pneuri pentru roțile vehiculelor, roți ale vehiculelor,
butuci de roată pentru vehicule, dispozitive anti-orbire
pentru vehicule, biele pentru vehiculele terestre altele
decât componente de motoare, vehicule electrice,
aparate de locomoție pe uscat, în aer, pe apă sau
feroviar, vehicule militare de transport, vehicule
frigorifice, vehicule cu comandă de la distanță,
altele decât jucării, vehicule spațiale, vagoane,
vagoane frigorifice (vehicule feroviare), sisteme de
avertizare sonoră pentru vehiculele pe două roți,
vehicule acvatice, greutăți de echilibrare pentru roțile
vehiculelor, benzi pentru butucii de roată, butuci de
roată pentru vehicule, pneuri de vehicule, roabe,
scaune cu rotile, roți pentru biciclete, cleme de spițe
pentru roți, roți de vehicule, geamuri pentru vehicule,
ștergătoare de parbriz, parbrize, yachturi.
19 - Materiale de construcţii (nemetalice), construcţii
nemetalice transportabile, monumente, nemetalice.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare, afaceri
imobiliare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transportul, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
40 - Prelucrarea materialelor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei precum
cercetarea şi proiectarea aferenta, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni sau
pentru animale, servicii din agricultură, horticultură
şi silvicultură., răspândirea de fertilizatori și alte
substanțe chimice agricole pe suprafețe și pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
împerecherea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aromaterapie,
servicii de inseminare artificială, băi publice pentru
scopuri de igienă, băi turcești, saloane de frumusețe,
servicii ale băncilor de sânge, chiropratică, servicii
ale clinicilor medicale, sanatori, case de odihnă,
stomatologie, amenajare peisagistică, exterminarea
dăunătorilor pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, închirierea echipamentelor de ferme,
arajamentul florilor, grădinărit, amenajarea grădinilor,
îngrijirea animalelor de companie, implanturi de
păr, saloane de coafură, servicii de asistență
medicală, centre de sănătate, servicii ale spa-
urilor/spa-urilor medicale, sanatorii particulare,
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horticultură, ospicii, spitale, servicii de fertilizare
în vitro, întreținerea peluzelor, manichiură, masaj,
asistență medicală, servicii ale clinicilor medicale,
închirierea echipamentelor medicale, servicii prestate
de moașe, sanatorii private, îngrijire medicală, servicii
prestate de opticieni, întreținerea animalelor de casă,
servicii prestate de farmaciști pentru elaborarea
rețetelor, consiliere farmaceutică, terapie fizică/
fizioterapie, servicii prestate de psihologi, băi publice
pentru igienă, sfaturi medicale pentru persoanele
cu dizabilități, reabilitarea pacienților consumatori
de narcotice, închirierea instalațiilor sanitare, aziluri,
servicii de sauna, servicii de solar, chirurgie plastică,
tatuaje, servicii de telemedicină, servicii de terapie,
plantarea copacilor pentru compensarea emisiilor de
carbon, tratarea copacilor, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură și silvicultură, asistență
veterinară, distrugerea ierburilor, executarea
ghirlandelor.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
37, 39

M 2012 05225 16/08/2012 Hame Life style
Fitnesspate

5, 29

M 2012 05265 17/08/2012 seven pots SC SPANOCHI'S
SRL, STR. PRUNILOR
NR. 1099, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREJMER,
ROMANIA

43

16, 35,
41, 42

M 2012 05268 17/08/2012 COW & CHICKEN SC COW AND
CHICKEN SRL, STR.
GHEORGHE ŞINCAI
NR. 37, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

43

M 2012 05274 20/08/2012 ARQ STIRILE CARE
TE DESTEAPTA

ASOCIATIA
EDUCATIO, B-DUL
DECEBAL NR. 2, CAM.
215, JUDEŢUL ARAD,
ARAD, ROMANIA

16, 35,
41

M 2012 05275 20/08/2012 Capricii SC ENGELMI SRL,
STR. MILCOV ,
COMPLEX
COMERCIAL MICRO
40, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800567,
ROMANIA

30

M 2012 05303 21/08/2012 BUILDERS ACADEMY POPA IULIA
LOREDANA,
STR. TEODOR
ŞTEFĂNESCU NR.
6, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030591,
ROMANIA

35

911

M 2012 05217 16/08/2012 BRADY SC BRADY TRADE
SRL, 
B-DUL IULIU MANIU 
NR.291-301, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

HAME s.r.o., 
NADRAHACH 814,
KUNOVICE, CZ-686 04,
CEHIA

M 2012 05229 16/08/2012 DedeFun SC DEDEMAN SRL,
STR. ALEXEI TOLSTOI
NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU,600093, 
BACĂU,ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
31

M 2012 05317 22/08/2012 246 Pancho Service
Auto

GUTU IOAN-STEFAN,
STR. EMIL RACOVIŢĂ
NR. 18, BL. R6, SC. 1,
ET. 3, AP. 15, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37

M 2012 05318 22/08/2012 VĂRU' FĂNEL GUTU IOAN-STEFAN,
STR. EMIL RACOVIŢĂ
NR. 18, BL. R6, SC. 1,
ET. 3, AP. 15, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 35

M 2012 05371 24/08/2012 iFish.ro BENDOVSKI CODRUT-
GHEORGHE, CALEA
CRÂNGAŞI NR. 10,
BL. 19A, SC. 1, ET.
9, AP. 62, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

28

M 2012 05389 24/08/2012 SKINNYLICIOUS SC MARTY PAN
SRL, STR. VICTOR
BABEŞ NR. 39, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

29, 43

M 2012 05432 28/08/2012 GYNO SC AMBRUS SRL,
STR. SPORTIVILOR
NR. 6, JUDEŢUL
HARGHITA, VLĂHIŢA,
535800, ROMANIA

32, 35

M 2012 05454 28/08/2012 S DODI ALUN, STR.
BECAS NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400478, ROMANIA

33, 35

M 2012 05455 28/08/2012 CV COLUSVIN DODI ALUN, STR.
BECAS NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400478, ROMANIA

33, 35

M 2012 05456 28/08/2012 DODI ALUN, STR.
BECAS NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400478, ROMANIA

33, 35

912

M 2012 05316 22/08/2012 PANCHO GUTU IOAN-STEFAN,
STR. EMIL RACOVIŢĂ
NR. 18, BL. R6, SC. 1,
ET. 3, AP. 15, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 05462 29/08/2012 Ţăranul vesel Legume

cu gust !
VOLINTIRU IULIAN
MARIUS, SAT
STĂUCENI, JUDEŢUL
BOTOŞANI, COMUNA
STĂUCENI, 717355,
ROMANIA

29, 31

M 2012 05515 03/09/2012 URCARN CARNEA ÎN
CARE PUTEŢI AVEA
ÎNCREDERE

URCAN VASILE IOAN,
STR. REPUBLICII
NR. 51A, JUD. CLUJ,
CÂMPIA TURZII,
ROMANIA

29, 35

M 2012 05520 30/08/2012 mcmusic SC M&C MUSICAL
INSTRUMENTS
DISTRIBUTOR SRL,
STR. NICOLAE IORGA
NR. 2, BL. A3, SC. D,
ET. 2, AP. 12, JUDEŢUL
ARGEŞ, CÂMPULUNG,
ROMANIA

35, 42

M 2012 05536 31/08/2012 global staffing intelligent
workforce solutions

SC GLOBAL
STAFFING SRL,
STR. GEORGE
CONSTANTINESCU
NR. 3, ET. 7, CAMERA
10, SECTOR 2,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 36,
41, 42

37

M 2012 05396 24/08/2012 PERFECTO ORIENTALE
COLONIALES
TRADING LIMITED,
ROOM 801, 8TH
FLOOR MONGKOK
HARBOR CENTER,
638 SHANGHAI
ST., MONGKOK,
KOWLOON, HONG
KONG, CHINA

5, 9

M 2012 05557 03/09/2012 astalrom SC ASTALROM SA,
STR. VARIANTA
NORD NR. 1, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

19, 35,
36, 37,
39, 42

913

M 2012 05547 31/08/2012 bulevard tv SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA,
BD. MĂRĂŞTI NR.
65-67, ROMEXPO,
INTRAREA D,
PAVILION T,
SECTOR 1, 011465,
BUCUREŞTI, RO
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M 2012 05642 10/09/2012 AVICOOPEX SC AVICOOPEX SRL,

STR. ORBAN BALAZS
NR. 36, JUDEŢUL
HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, ROMANIA

29

M 2012 05654 05/09/2012 Meşter Dibaci renovăm
împreună

35, 42

M 2012 05671 05/09/2012 SECURITY LIONS
PROTECT

SC LIONS SENOBE
PROTECT SRL,
STR. DR. IOAN
MUREŞAN, NR. 95,
SC. B, AP. 4, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300723, ROMANIA

45

M 2012 05680 05/09/2012 MEVYA ROMASTRU TRADING
SRL, STR. G. BIHARIA,
NR. 67-77, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013981,
ROMANIA

5

35, 41,
42

16, 35,
38, 41,
42

16, 35,
38, 41,
42

M 2012 05738 10/09/2012 MATY SECURITY SC MATY SECURITY
SRL, STR. AVRAM
IANCU NR. 82,
JUDEŢUL SIBIU,
AGNITA, ROMANIA

37, 38,
39, 41,
42, 45

914

SC MOLITO CONCEPT
SRL, STR. BOZIENI
NR. 2, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05696 06/09/2012 MEIYO GYM ISTRATE CRISTINEL,
STR. NICOLAE
CARANFIL NR. 36,
BL. 10C, SC. 2, AP.37, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05728 07/09/2012 ÎNCEPE BAHMU! ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05729 07/09/2012 CA BĂIEŢII ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEINR. 
1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2012 05763 10/09/2012 CARTAGINA SLAMA HUILES, 1

THE LAKE TOBA
STREET, GOLDINA
BUILDING, THE
BANKS OF THE LAKE,
TUNIS, 1053, TUNISIA

29

M 2012 05765 10/09/2012 KNOWLEDGE BEHIND
HEART MATTERS

35, 41,
42, 45

35, 41,
42, 45

3, 35

35, 41,
42

16, 42

16, 35,
38, 41,
42

915

SC SILENT
PARTNERS SRL,ŞOS.
ŞTEFAN CELMARE 
15, BL. 15,  ET.5, 
AP. 17, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05766 10/09/2012 silent partners SC SILENTPARTNERS 
SRL,ŞOS. ŞTEFAN 
CELMARE 15, BL. 15, 
ET.5, AP. 17, 
SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05786 11/09/2012 JUST COSMETICS SC FASHION JEANS
COSMETICS SRL,
STR. DRUMUL
GĂZARULUI 
NR.18-20, BL. 1, 
AP. 11, SECTOR 4,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05803 11/09/2012 galateca SC BRAIN INTL
LTD SRL, STR.
MURGENI NR. 10, 
BL.L23, SC. 3, AP. 34, 
CAMERA 3, SECTOR3, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05841 13/09/2012 Preclinical Studies FUNDATIA
UNIVERSITARA
CAROL DAVILA,
BD. EROII SANITARI
NR. 8, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05858 13/09/2012 FURNICARUL ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2012 05859 13/09/2012 EUFORIA LIFESTYLE

TV
16, 35,
38, 41,
42

M 2012 05860 13/09/2012 Napoca Jazz ASOCIATIA NAPOCA
FOLK, PIAŢA UNIRII
NR. 19, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

41, 43

35, 44

35, 43

M 2012 05909 17/09/2012 CONFITURIA
CONCEPT CUPCAKES
FACTORY

29, 30,
32, 35,
39, 42,
43

M 2012 05951 19/09/2012 FANTEZII SC ENGELMI SRL,
STR. MILCOV ,
COMPLEX
COMERCIAL MICRO
40, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800567,
ROMANIA

30

30

916

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2012 05883 14/09/2012 YZ LUNGTAT JUNYU SC LUNGTAT JUNYU
SRL, B-DUL NICOLAE
BĂLCESCU NR. 114, 
COMPLEXUL
COMERCIAL JOHN,
CLĂDIREA JOHN
(CASA GALBENĂ)
NR. 100, CAMERA 2,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

M 2012 05952 19/09/2012 MICUŢUL ŞIRET SC ENGELMI SRL,
STR. MILCOV,
COMPLEX
COMERCIAL MICRO
40, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800567,
ROMANIA

SC CONFITURIA
CONCEPT SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI 223 B, MCR
CAMERA 12, JUD.
ILFOV,  ROMANIA

M 2012 05899 17/09/2012 pollo carbone SC AK BEST FOOD& 
INVEST SRL,
STR. CIUCEA NR.
8, BL. L18, SC.
2, ET.2, AP. 66,
CAMERA 1, SECTOR3,
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2012 05967 19/09/2012 SC SECURITY

PADD SRL, STR.
BUJORILOR, ZONA
STEAUA, BL. 9, SC.
B, AP. 5, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

45

917



10.   LISTA MĂRCILOR RESPINSE 
        în urma deciziei 
        Comisiei de examinare a contestaţiilor   
        - conform Legii nr. 84/1998, republicată
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Tabel al mărcilor respinse în urma deciziei
comisiei de examinare a contestațiilor

Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2021
07114

04/10/2021 No Fakes Allowed DORU DRAGAN RUSU 25, 35

M 2021
08603

07/12/2021 Fă(-te) bine! MARASIBO STAR SRL 44

M 2021
08447

24/11/2021 semintegazon.ro ALIN-MARIUS VANCEA 1, 31, 35

M 2021
08462

24/11/2021 LOW-COST SLIMMING. S.C. Premium FIT S.R.L. 41, 44

M 2021
08522

26/11/2021 Tarka MAGAZIN EKO PAPIR SRL 41

M 2021
09210

26/12/2021 METAVERSE FESTIVAL LIVADA ADVERTISING
SRL

35, 41

M 2021
09223

28/12/2021 REGINA ROCHIILOR IOANA OMER 25, 35

M 2021
08746

08/12/2021 O poder da voz: A sua
voz e o modo como fala
podem dar-lhe um grande
poder influenciador sobre
as pessoas

EDUARD DAN FRANȚI 16, 35, 41

M 2021
08833

10/12/2021 Camera de Gardă CATALIN PLAPCIANU 44

M 2021
07232

07/10/2021 Broncho-plus PROMEDIVET SRL 5

M 2021
07750

27/10/2021 Dr. Nutritie DOCTOR NUTRITIE
S.R.L

3, 5, 29, 30,
31, 32, 38,
41, 42, 44

921



11.   ERATE



La cererea titularului HOLCIM ROMÂNIA S.A., prin mandatar COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., se solicita retragerea cererilor de reinnoire si notificarilor de modificare adresa, pentru
nr. de marca 121069 si 123020, care au fost publicate in BOPI 6/2022.

Dintr-o eroare materiala, marcile cu nr. 120818 si 120950, prin mandatar MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE S.R.L., au fost reinnoite total si anume  cu clasele 9,
16, 28, 35, 37-39, 41, 42, 45, iar titularul a solicitat reinnoirea partiala pentru urmatoaarele
clasele  9, 35, 38, 41, care au fost publicate in BOPI 6/2022.

Dintr-o eroare materiala, marca cu nr.  marca 112327, prin mandatar MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE S.R.L., a fost reinnoita total si anume cu clasele 9, 16,
28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, iar titularul a solicitat reinnoirea partiala pentru clasele  35, 38, 41,
care au fsot publicata in BOPI 2/2021.

925
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