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(210) M 2017 00684
(151) 24/02/2017
(732) SORIN OVIDIU STANISLAV, Str.

Reşiţa nr. 27A, Judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

Mesagerul de Alba

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

16 Ziare; publicaţii periodice (tipărituri).
35 Publicitate; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare.
41 Furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; compunerea textelor,
altele decât textele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01220
(151) 24/02/2017
(732) S.C. TSGROM GUARD S.R.L., Str.

Luminişului nr. 2A, Judeţul Mureş, ,
SAT SÂNCRAIUL DE MUREŞ
ROMANIA 

(540)

TSG ROM GUARD

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:030101; 030116;
050317; 090110; 270501; 290112;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi
a persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01221
(151) 24/02/2017
(732) S.C. MONTE CALM GROUP

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

VIP UNIPLAY

(531) Clasificare Viena:260108; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în data de 24.02.2017

4

(210) M 2017 01222
(151) 24/02/2017
(732) CRIVII IOAN-ADRIAN, Str. Ştefan

Luchian nr.11, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(732) POPA-BOCHIŞ ADRIAN-IOAN,
Str. Moise Doboşan nr. 123, et. 1, ap.
4, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

DRS Pro Collateral Support Tools

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01257
(151) 24/02/2017
(732) AUCHAN HOLDING, Avenue de

Flandre, nr. 40, 59170, CROIX
FRANTA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AUCHAN SUPERMAGAZIN

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:030713; 270501;

270502; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate şi produse pentru
curăţat, lustruit, degresare şi abraziune;
înălbitor pentru rufe; substanţe pentru
îndepartarea petelor; emolienţi pentru ţesături;
produse pentru îndepărtarea vopselei; hârtii
abrazive; produse pentru îndepartarea ruginii;
decapanţi; preparate detartrante de uz casnic;
detergenţi alţii decât cei utilizaţi în procesele
de fabricare şi cei de uz medical; preparate
pentru îndepartarea ruginii; ceruri pentru
lustruirea podelelor; ceară pentru pantofi;
produse de lustruire (leaf lustering); materiale
adezive pentru uz cosmetic; săpunuri;
săpunuri dezinfectante; produse de
parfumerie, parfumuri, apă de toaletă; uleiuri
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eterice; deodorante de uz personal
(parfumerie); cosmetice; produse pentru
îngrijirea părului; produse pentru curăţarea
dinţilor, produse de machiaj şi de demachiat;
produse pentru bărbierit; produse pentru
toaletă; lapte şi uleiuri pentru toaletă; şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; produse de
protecţie solară (preparate cosmetice pentru
bronzarea pielii); şampoane pentru animalele
de companie (preparate de toaletă
nemedicinale); beţisoare parfumate; lemn
parfumat; potpuriuri parfumate.
7 Fiare (maşini) de călcat electrice.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice (altele
decât medicale), nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
monitorizare (inspecţie) şi de siguranţă
(salvare); aparate şi instrumente didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
materiale pentru reţele electrice (fire, cabluri),
întrerupătoare, fişe, prize şi alte contacte,
siguranţe, capac pentru priză; baterii
galvanice; baterii pentru iluminat; conexiuni
(racorduri) electrice; echipament electric de
sudură; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului sau
imaginilor; amplificatoare; căşti; difuzoare;
suporturi magnetice de înregistrare; discuri
pentru înregistrarea sunetului, magnetice şi
optice, CD-uri audio şi video; playere pentru
discuri digitale, versatile, optice (DVD
playere); camere video; casete video;
telecopiatoare (fax-uri); telefoane; adaptoare
pentru telefoane; încarcătoare de baterie
pentru telefoane; saci, huse şi tocuri pentru
telefoane mobile şi echipamente telefonice;
roboţi telefonici; seturi handsfree pentru
telefoane; antene pentru televizoare;
diapozitive (fotografie), aparate de proiecţie şi

ecrane; bec pentru bliţ (fotografie); filme,
expuse; genţi, huse speciale pentru aparate şi
echipamente fotografice; dictafoane; automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
acţionate cu monede; bancomate; case de
marcat, calculatoare; dispozitive pentru
procesarea datelor, computere, dispozitive
pentru computere, cititoare (aparatura pentru
procesarea datelor); software pentru
calculator, dischete; modemuri; publicaţii
electronice descărcabile; agende electronice;
dispozitive pentru jocuri adaptate pentru a fi
utilizate numai cu receptoare de televiziune,
ecrane independente, monitoare; cartuşe de
jocuri video; binocluri, ochelari (optică),
lentile de contact, tocuri pentru ochelari fără
braţe; cartele cu cip (carduri cu circuite
integrate); cartele magnetice; carduri de credit
şi pentru plată; carduri magnetice cadou;
cartele magnetice de identificare; cartele
telefonice; compasuri (instrumente de
măsură); veste şi centuri pentru înot, măşti de
scufundat şi costume de neopren; balanţe;
căşti de protecţie; dispozitiv de protecţie
personală contra accidentelor; plase pentru
pro tec ţ i e  împotr iva  acc idente lor ;
îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor;
barometre; alcoolmetre; extinctoare;
temporizatoare pentru ouă; încuietori
electrice; sonerii de uşă, electrice; alarme;
dispozitive de avertizare anti-furt; magneţi;
magneţi decorativi (magneţi).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
dezinfectare, de distribuire a apei; instalaţii
sanitare; fântani artizanale ornamentale;
fântani; cabine pentru duş; lavoare (parte a
instalaţiei sanitare); căzi de baie; robinete;
aparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului; aparate de răcire şi aparate de
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climatizare; instalaţii pentru răcirea apei;
ventilatoare electrice de uz personal; instalaţii
pentru purificarea apei; sterilizatoare; filtre
pentru apa potabila; captatoare solare; hote de
aerisire; hote de extracţie pentru bucătării;
dulapuri frigorifice; recipiente frigorifice; oale
de gătit sub presiune, electrice; încălzitoare de
biberoane (electrice); fierbătoare electrice;
grătare mari în aer liber; cutii frigorifice,
electrice; instalaţii pentru gătit; cuptoare;
maşini de gătit; cuptoare cu microunde pentru
gă t i t ;  congelatoare, refrigeratoare;
aprinzătoare de gaz; aparate de prăjit pâine;
percolatoare electrice de cafea; friteoze
electrice; aparate pentru gheaţă; uscătoare de
păr; instalaţii de saună, aparate de bronzare;
vaporizatoare faciale (saune); uscătoare
electrice de rufe; dispozitive de încălzire
pentru picioare; şeminee de apartament; becuri
de iluminat şi lămpi electrice; lămpi de
iluminat; faruri şi lămpi pentru vehicule.
16 Hârtie; carton (neprocesat, semiprocesat
sau pentru utilizare în papetărie); cartonaje;
saci, pungi şi coli pentru împachetat din hârtie
sau plastic; coli de hârtie (papetărie); produse
de imprimerie, caractere pentru tipografie;
materiale de legătorie, placi şi blocuri pentru
fotografie şi tipar; articole de papetărie;
adezivi pentru papetărie sau pentru uz casnic;
materiale pentru artişti, pensule; cutii pentru
pictură (rechizite şcolare); maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale pentru instruire şi predare (cu
excepţia aparatelor); rechizite şcolare; capse,
agrafe de birou, piuneze, ascuţitori de
creioane, lichide corectoare, maşini de tăiat
hârtie; creioane, suport pentru mine, gume de
şters; plicuri (papetărie); dosare; albume, cărţi,
periodice; almanahuri, broşuri, cărţi de desenat
sau de scris, cataloage; calendare; litografii,
gravuri; picturi; afişe, hărţi geografice, ziare;
bobine pentru panglicile de cerneală; maşini

de sigilat; timbre poştale; distribuitoare de
bandă adezivă (articole de birou); şerveţele
demachiante din hârtie; scutece-pantaloni
pentru bebeluşi (pantaloni scutec) din hârtie şi
celuloză; filtre de cafea din hârtie;
decalcomanii; saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic; pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde; panouri indicatoare din hârtie
sau carton; hârtie igienică; lenjerie de masă
din hârtie; prosoape de hârtie pentru mâini,
şerveţele de hârtie; felicitări; cărţi poştale;
tipare pentru confecţonarea articolelor de
îmbrăcăminte; mătanii; globuri terestre.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; mezeluri; crochete alimentare; fructe,
ciuperci şi legume conservate, deshidratate,
congelate şi gătite; pulpă de fructe şi salate;
salate de legume; conserve de carne, peşte,
legume şi fructe; gemuri, marmelade,
compoturi; jeleuri comestibile; polen preparat
pentru alimentaţie; esenţe de alge pentru
scopuri alimentare; boabe de soia conservate,
de uz alimentar; proteine pentru consum
uman; borş, bulion, supe; sucuri de legume
pentru gătit; ouă, lapte, unt, smântână,
iaurturi, brânzeturi şi alte produse lactate;
uleiuri şi grăsimi alimentare; preparate pentru
obţinerea bulionului, chips-uri de cartofi;
mese gata preparate conţinând produsele de
mai sus.
30 Cafea, ceai, cacao, ciocolata; produse din
ciocolată; preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua; înlocuitori de cafea; băuturi preparate
din cafea, ceai, cacao, ciocolată; infuzii
nemedicinale; zahăr, îndulcitori naturali;
preparate de glucoză de uz alimentar; orez,
tapioca, sago; paste fainoase, gris; făină şi
preparate din cereale; fulgi de cereale uscate;
pâine, produse de patiserie, torturi, brioşe,
prăjituri calde, tarte, plăcinte; produse de
cofetărie, produse de cofetărie care conţin
zahăr; gheaţă comestibilă; miere; siropuri şi
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melasă, lăptişor de matcă de uz uman nu
pentru scopuri medicale; seminţe de anason;
anason în formă de stea; malţ pentru
alimentaţie; arome, altele decât uleiurile
esenţiale; preparate aromatice de uz alimentar;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente), dressing pentru salate; ketchup;
maioneză; mirodenii; agenţi de îngroşare
pentru gătit; alge alimentare (condimente);
condimente; ierburi conservate; gheaţă pentru
răcire; sandvişuri; pizza; gustări pe bază de
orez; rulouri de primavară; sushi, tabbouleh
(salată libaneză); tortillas; taco; mese gata
preparate conţinând produsele de mai sus.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere
(nepreparate şi neprelucrate); grăunţe
(seminţe); gazon natural; fructe şi legume
proaspete; alge pentru consum (proaspete);
ciuperci proaspete; ierburi proaspete din
grădină; crustacee vii; icre de peşte
(neprocesate); seminţe pentru plante; bulbi de
flori; arbori, tufişuri; plante şi flori naturale;
brazi de Crăciun; hrană şi băuturi pentru
animale; produse pentru îngrăşământ; malţ;
momeli vii pentru peşti; animale vii.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi izotonice; limonade;
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; suc de
roşii; sucuri de legume (băuturi); siropuri
pentru băuturi; preparate pentru fabricarea
băuturilor (cu excepţia celor din ceai, cafea
sau cacao, băuturi pe baza de lapte); pastile şi
prafuri pentru băuturi aerate; esenţe pentru
fabricarea băuturilor; preparate pentru
fabricarea lichiorurilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
aperitive, cidru, cocktailuri conţinând alcool,
digestive (alcooluri şi lichioruri), ţuică; băuturi
spirtoase; vinuri; rom; votcă; whisky.
35 Publicitate; publicare de texte publicitare;
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, produse de imprimerie, esantioane);

afişaj exterior; agenţii de publicitate;
închirierea de spaţiu publicitar pentru orice
canale de comunicare media; asistenţă pentru
gestionarea afacerilor pentru companii
industriale sau comerciale; administrare de
afaceri; asistenţă în conducerea afacerilor,
expertize pentru eficienţă; sfaturi de afaceri,
informaţii sau întrebări; servicii profesionale
de consultanţă în afaceri; lucrări de birou,
servicii de secretariat; contabilitate; închiriere
de maşini şi aparate de birou (cu excepţia
aparatelor de telecomunicaţie şi a
computerelor); închiriere de automate de
vânzare; planificarea de abonamente la ziare;
servicii de abonament la ziarele electronice;
servicii de abonament telefonic; servicii de
abonament la servicii de radio-televiziune, la
servicii de pagere radio; servicii de abonament
la servicii de telecomunicaţii, la o reţea
globală de telecomunicaţie (Internet) sau
reţele cu acces privat (intranete), la un
furnizor de acces la o reţea computerizată de
telecomunicaţie sau o reţea de transmitere a
datelor; servicii de abonament la o bază de
date sau un centru de server multimedia;
servicii de abonament la servicii telematice, la
servicii de transmitere a datelor prin mijloace
telematice; servicii de abonament la un
serviciu central ce oferă acces la o retea
computerizată de telecomunicaţii sau reţea de
transmitere a datelor; servicii de abonament la
programe de televiziune sau radio, la
înregistrări video, înregistrări audio, programe
audiovizuale; servicii de abonament la baze de
date informatice; servicii de gestiune
administrativă şi supravegherea reţelelor de
telecomunicaţii şi multimedia; servicii
comerciale de asistenţă la operarea şi
supravegherea reţelelor de telecomunicaţii;
agenţii de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; analiză preţ-cost; studii de piaţă;
cercetări de piaţă; sondaje de opinie; servicii
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de comparare a preţurilor; compilare de
statistici; servicii de relaţii cu publicul;
vânzare prin licitaţie publică; prezentare de
produse; prezentare de produse prin orice
canale de comunicare media, pentru scopuri de
comercializare cu amănuntul şi anume
promoţii; informaţii şi asistenţă comerciale
pentru consumatori (shop pentru sfătuirea
consumatorilor); prelucrare administrativă de
comenzi de marfă; organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare; administrarea comercială a
hotelurilor; gestionare de fişiere informatice;
complilare şi sistematizare de date într-o bază
de date; căutare de informaţii comerciale în
fişiere informatice, pentru terţi; reproducere de
documente; regrupare pentru terţi sau în
avantajul terţilor (cu excepţia transportului
acestora) permiţând consumatorilor să le
examineze şi să le cumpere convenabil, a unor
largi cantităţi de produse de consum în
domeniul sănătăţii, igienei, alimente,
îmbrăcăminte, bijuterii, ceasornicărie,
recreere, grădinărit, produse de tipul
do-it-yourself, unelte, decoraţiuni pentru
interior şi exterior, produselor şi
echipamentelor de uz casnic, produse pentru
înfrumuseţare şi îngrijire, produselor pentru
curăţenie, produselor pentru întreţinerea
automobilelor, articolelor sportive, jocuri şi
jucării, articole şi ustensile pentru bucătărie şi
uz casnic, articolelor de marochinarie,
articolelor de papetărie, aparatelor electrice de
uz casnic, aparaturii de birou, computerelor,
aparaturii electrice, echipamentelor hi-fi,
televizoarelor, mobilei, aparatelor pentru
telecomunicaţii, telefoanelor, produselor
textile, produselor de mererie, vehiculelor,
produselor de papetărie, combustibililor;
servicii de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
prin poştă, servicii de comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul prin internet sau prin orice metode

electronice de marketing la distanţă pentru
urmatoarele produse: produse chimice pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură (cu
excepţia fungicidelor, ierbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor), produse
pentru conservarea florilor, produse chimice
pentru impermeabilizarea pielii, materialelor
textile, produse chimice pentru avivarea
materialelor textile, îngrăşăminte pentru
agricultură, preparate pe bază de
oligoelemente pentru plante, sol pentru plante,
tananţi, adezivi pentru uz industrial, lipiciuri
(apreturi), lipiciuri pentru uz industrial, pentru
afişe, pentru tapete, pentru piele, soluţii de
dezlipire şi separare, solvenţi pentru lacuri,
celuloză, filme fotografice brute sensibilizate,
aditivi chimici pentru carburanţi, antigeluri,
lichide de frână, soluţii pentru repararea
pneurilor, acetonă, spirt de sare, apă distilată,
apă  acidulată  pentru reîncărcarea
acumulatoarelor, soluţii pentru repararea
cauciucurilor, apă oxigenată, vopsele, lacuri şi
vopsele (cu excepţia materialele izolatoare),
straturi de protecţie (vopsele), cartuşe de toner
(umplute) pentru imprimante şi maşini de
fotocopiat, substanţe de protecţie contra
ruginii şi contra deteriorării lemnului, diluanţi
şi agenţi de legare pentru culori, lacuri şi
vopsele, coloranţi, coloranţi pentru
încălţăminte, chit; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate şi produse
pentru curăţat, lustruit, degresare şi abraziune,
apă de Javel, substanţe pentru îndepartarea
petelor, emolienţi pentru tesături, sineală,
produse pentru îndepartarea vopselei, hârtii
abrazive, produse pentru îndepărtarea ruginii,
decapanţi, preparate detartrante de uz casnic,
detergenţi alţii decât cei utilizaţi în procesele
de fabricare şi cei de uz medical, preparate
pentru curăţarea scurgerilor, ceruri pentru
lustruirea podelelor, ceară pentru pantofi,
lichide pentru spălarea parbrizelor, materiale
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adezive pentru uz cosmetic, săpunuri,
parfumuri; apă de toaletă, uleiuri eterice,
deodorante de uz personal (parfumerie),
cosmetice, produse pentru îngrijirea părului,
vopsele pentru păr, şampoane, paste de dinţi,
produse pentru îngrijirea cavităţii bucale, nu
de uz medical, produse pentru depilat, produse
de machiaj şi de demachiat, produse pentru
bărbierit, săpun pentru bărbierit, loţiuni după
bărbierit, produse pentru toaletă, oja de unghii
şi preparate pentru îndepartarea ojei de unghii,
preparate cosmetice pentru slăbit, preparate
cosmetice pentru baie, pentru bronzarea pielii,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
preparate pentru lustruirea şi curăţarea
protezelor, beţisoare de bumbac pentru uz
cosmetic, vată de uz cosmetic, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse de
protecţie solară (preparate cosmetice pentru
bronzarea pielii), şampoane pentru animalele
de companie (preparate de toaletă
nemedicinale), beţisoare parfumate, lemn
parfumat, potpuriuri parfumate, uleiuri şi
unsori industriale, lubrifianţi, combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare), uleiuri
pentru motoare, combustibili, motorină,
aditivi, nechimicali pentru combustibili pentru
motoare; lumânări, fitiluri (iluminat), lumânări
pe bază de seu, lumânări parfumate,
aprinzătoare pentru foc, brichete, alcool
metilic, huilă, lemn de foc, unsori pentru piele,
unsori pentru încălţăminte, produse
farmaceutice şi veterinare, produse sanitare
pentru uz medical şi pentru igienă intimă, cutii
de prim ajutor pline, substanţe, băuturi şi
alimente dietetice de uz medical, preparate
medicale pentru slăbit, infuzii medicinale,
tizane (infuzii), preparate cu vitamine,
preparate din oligoelemente pentru consumul
uman şi animal, suplimente nutritive de uz
medical, suplimente alimentare pe bază de
minerale, alimente şi lapte praf pentru bebluşi,

material pentru pansamente, adezivi pentru
proteze dentare, antiseptice, dezinfectanţi
medicali sau sanitari (cu excepţia
săpunurilor), preparate pentru tratarea
arsurilor, produse antisolare (unguente contra
arsurilor solare), vată hidrofilă, absorbante
menstruale, care iau forma slipului sau
lenjeriei intime de orice fel, tampoane pentru
menstruaţie, tampoane pentru alăptat, produse
pentru sterilizare, deodorante, nu pentru uz
personal, soluţii pentru lentile de contact,
produse pentru purificarea aerului, produse
împotriva insectelor, insecticide, insectifuge,
fungicide, ierbicide, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse repulsive pentru
câini, produse pentru spălarea animalelor
(insecticide), materiale de construcţie din
metal, conducte metalice pentru apă, scări
metalice, dispozitive metalice de infăşurare,
nemecanice, pentru furtunuri; partiţionări din
metal şi garduri, seifuri, cabluri şi fire
metalice neelectrice din metale comune,
produse de lăcătuşerie neelectrice, produse de
fierărie, ţevi şi tuburi metalice, lanţuri
metalice, inele metalice, şarniere metalice,
rame, tocuri metalice pentru uşi şi rame
metalice pentru ferestre, uşi şi ferestre din
metal, grătare pentru buşteni, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, chei (de uşă), lacate,
cutii metalice pentru scrisori, cutii de scule
din metal nefinisate, fire metalice pentru legat,
sarma pentru antene, cutii metalice, navete,
pubele, coşuri şi containere, folie de aluminiu,
cuiere metalice pentru îmbrăcăminte, ţăruşi
metalici pentru corturi, manere metalice
pentru mături, capace metalice şi dispozitive
metalice de închidere pentru sticle, suporturi
metalice fixe pentru prosoape de hârtie, plăci
de înmatriculare metalice, clopote, obiecte de
artă din metale comune, maşini-unelte, unelte
portabile, neactionate manual, motoare (altele
decât cele pentru vehicule terestre), bujii de
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aprindere pentru motoare cu explozie, cuplaje
de transmisie şi curele de transmisie
neelectrice (altele decât cele pentru vehicule
terestre), maşini de găurit manuale cu
acţionare electrică, pompe de aer comprimat,
lame (organe de maşini), cuţite electrice,
foarfece mari şi foarfece, pistoale de lipit
electrice, pistoale pentru vopsit, arzătoare
pentru gaz şi fiare pentru sudură, maşini de
tuns gazonul, tambure, mecanice, de înfaşurat
furtunuri, instrumente agricole altele decât
cele operate manual, pompe de aerare pentru
acvarii, aparatură electro-mecanică pentru
prepararea alimentelor şi a băuturilor, maşini
electrice şi roboţi de bucătărie, maşini pentru
spălat rufe şi vesela, uscătoare centrifuge,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, dispozitive
(electrice) cu ceară pentru lustruit parchetul,
dispozitive electrice de lustruit încălţăminte,
maşini şi aparate electrice de curăţat, maşini
de cusut şi de tricotat, aparate pentru legarea
cărţilor, scule manuale şi instrumente
acţionate manual, tacâmuri neelectrice,
furculiţe, linguri, altele decât pentru pescuit
sau pentru medicamente, arme purtate lateral,
foarfece, foarfece mari, fierastraie, şurubelniţe
neelectrice, foarfece de elagaj, cosoare, scule
şi unelte acţionate manual pentru grădinărit,
greble, lopeţi, sape pentru defrişare, cazmale,
cleşti, ciocane (scule), maşini de tuns gazon
(instrumente manuale), aparate pentru
distrugerea fitoparaziţilor, pulverizatoare
pentru insecticide, unelte mecanice pentru
mărunţirea şi tăierea alimentelor, dispozitive
de desfăcut conserve şi cutii, neelectrice,
spărgătoare de nuci, maşini de ras, lame pentru
maşini de ras, truse de bărbierit, cleşti pentru
unghii, unghiere şi pile de unghii, truse de
manichiură şi pedichiură, aparate de tuns părul
electrice şi neelectrice de uz personal, aparate
electrice şi neelectrice pentru îndepărtarea
părului, pensete pentru îndepartarea părului,

aparate şi instrumente ştiinţifice (altele decât
medicale), nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de monitorizare
(inspecţie) şi de siguranţă (salvare), aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, materiale pentru
reţele electrice (fire, cabluri), întrerupătoare,
fişe, prize şi alte contacte, sigurante, capac
pentru priză, baterii galvanice, baterii pentru
iluminat, conexiuni electrice, echipament
electric de sudură, fiare de călcat electrice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea sunetului sau imaginilor,
amplificatoare, căşti; difuzoare, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri pentru
înregistrarea sunetului, magnetice şi optice,
CD-uri audio şi video, playere pentru discuri
digitale, versatile, optice (DVD playere),
camere video, casete video, telecopiatoare
(fax-uri), telefoane, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare de baterie pentru
telefoane, saci, huse şi tocuri pentru telefoane
mobile şi echipamente telefonice, roboţi
telefonici, antene pentru televizoare, aparate
de proiecţie şi ecrane, bec pentru bliţ
(fotografie), filme, expuse, genţi, huse
speciale pentru aparate şi echipamente
fotografice, dictafoane, case de marcat,
calculatoare, dispozitive pentru procesarea
datelor, computere, dispozitive pentru
computere, cititoare (aparatură pentru
procesarea datelor), software pentru
calculator, dischete, modemuri, agende
electronice, dispozitive pentru jocuri adaptate
pentru a fi utilizate numai cu receptoare de
televiziune, ecrane independente, monitoare,
cartuşe de jocuri video, binocluri, ochelari
(optică), tocuri pentru ochelari fără braţe,
cartele cu cip (carduri cu circuite integrate),
cartele magnetice, cartele telefonice,
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compasuri (instrumente de masură); veste şi
centuri pentru înot, măşti de scufundat şi
costume de neopren, balante, căşti de
protecţie, dispozitiv de protecţie personală
contra accidentelor, plase pentru protecţie
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, barometre, alcoolmetre,
extinctoare, temporizatoare pentru ouă,
încuietori electrice, sonerii de uşă, electrice,
alarme, dispozitive de avertizare anti-furt,
magneţi, magneţi decorativi (magneţi),
instrumente şi aparate medicale, stomatologice
şi veterinare, inhalatoare, materiale pentru
suturi, prezervative, recipiente pentru
biberoane, tetine pentru recipientele pentru
biberoane, biberoane pentru bebelusi, tetine
pentru alaptat din latex sau silicon, termometre
de uz medical, aparate de iluminat, de încălzit,
de producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
dezinfectare, de distribuire a apei, instalaţii
sanitare, aparate pentru dezodorizarea şi
purificarea aerului, ventilatoare electrice de uz
personal, instalaţii pentru purificarea apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
de extracţie pentru bucătării, recipiente
frigorifice, oale de gătit sub presiune,
electrice, încălzitoare de biberoane (electrice),
fierbătoare electrice, grătare mari în aer liber,
cutii frigorifice, electrice, cuptoare, maşini de
gătit, cuptoare cu microunde pentru gătit
aparatură  de găt i t) ,  congelatoare,
refrigeratoare, aprinzătoare de gaz, aparate de
prăjit pâine, percolatoare electrice de cafea,
friteoze electrice, aparate pentru gheaţă,
uscatoare de păr, uscătoare electrice de rufe,
dispozitive de încălzire pentru picioare, becuri
de iluminat şi lămpi electrice, lămpi de
iluminat, faruri şi lămpi pentru vehicule,
vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi pe cale navigabilă, biciclete, cărucioare de

manipulare, remorci (vehicule), parasolare
(storuri) pentru automobile, indicatoare de
direcţie pentru vehicule, ştergătoare de
parbriz, retrovizoare, tuburi de aer şi
crampoane pentru pneuri, pneuri solide pentru
roţi de vehicule, tetiere şi centuri de siguranţă
pentru scaune de vehicule, scaune de siguranţă
pentru copii (pentru vehicule), pompe de
biciclete şi vehicule pe două roţi, cărucioare
pentru copii, scutere, prelate pentru vehicule,
huse pentru scaune de vehicule, portbagaje de
plafon, rasteluri pentru biciclete, portschiuri
pentru vehicule, dispozitive antifurt pentru
vehicule, cărucioare pentru cumpărături;
cărucioare acţionate manual şi furgoane, puşti
(arme), muniţii şi proiectile, explozivi,
materiale pirotehnice, petarde, pistoale cu aer
comprimat (arme), carabine, puşti, tocuri de
puşcă, arme pe bază de gaze lacrimogene,
sprayuri de aparare personală; curele de umăr
pentru arme, banduliere, rachete de
semnalizare, produse de bijuterie, bijuterii,
pietre preţioase, casete pentru bijuterii din
metale preţioase, sipete, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri şi curele de ceas, butoni, ace de
cravata, inele pentru chei (inele de chei cu
breloc sau portchei decorativ), cutii din metale
preţioase, figurine (statui) din metale
preţioase, obiecte de artă din metale preţioase
sau din pietre preţioase; instrumente muzicale
şi părţi componente ale instrumentelor
muzicale, cutii muzicale, căluşuri pentru
instrumente muzicale, diapazoane, cutii pentru
instrumente muzicale, hârtie, carton
(neprocesat, semiprocesat sau pentru utilizare
în papetărie); cartonaje, saci, pungi şi coli
pentru împachetat din hârtie sau plastic, coli
de hârtie (papetărie), produse de imprimerie,
materiale de legătorie, fotografie, articole de
papetărie, adezivi pentru papetărie sau pentru
uz casnic, materiale pentru artişti, pensule,
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cutii pentru pictură (rechizite şcolare), maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale pentru instruire şi
predare (cu excepţia aparatelor), rechizite
şcolare, plicuri (papetărie), dosare, albume,
cărţi, periodice, almanahuri, broşuri, cărţi de
desenat sau de scris, calendare, litografii,
gravuri, picturi, afişe, hărţi geografice, ziare,
bobine pentru panglicile de cerneală, maşini
de sigilat, distribuitoare de bandă adezivă
(articole de birou), şerveţele demachiante din
hârtie, scutece-pantaloni pentru bebeluşi
(pantaloni scutec) din hârtie şi celuloză, filtre
de cafea din hârtie, decalcomanii, saci de
gunoi din hârtie sau din material plastic, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, hârtie
igienică, lenjerie de masă din hârtie, prosoape
de hârtie pentru mâini, şerveţele de hârtie,
felicitări, cărţi postale, tipare pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
mătănii, globuri terestre, cauciuc, gutapercă,
gumă, azbest, mică, garnituri de sigilare şi
izolare, inele de etanşare, produse din plastic
semiprocesat, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, furtunuri de stropit, aranjamente
florale (suporturi de flori) din spumă, fibră de
sticlă pentru izolaţii, materiale pentru izolaţie
fonică, folii de protecţie pentru ferestre,
mănuşi izolante, lacuri, hârtii, plasturi şi
materiale textile izolante, garnituri pentru
îmbinări, saci, capace şi pungi din cauciuc
pentru împachetat, inele şi dopuri de cauciuc,
fire şi fibre elastice sau plastice nu pentru uz
textil, piele sau imitaţii de piele, piei de
animale, blănuri, piele netăbăcită, cufere,
geamantane, genţi, umbrele de soare, umbrele,
parasolare şi bastoane, bice, articole de
harnaşament şi şelarie, poşete (genţi de mână),
genţi de plajă, genţi, truse de voiaj şi
geamantane, casete pentru accesorii de

frumuseţe (neumplute), truse pentru
cosmetice, plase şi genti de cumpărături,
rucsacuri, genţi pentru echipament sportiv (cu
excepţia cutiilor adaptate pentru produsele
pentru care trebuie să le conţină), sacoşe de
cumpăraturi cu roţi, huse pentru transportat
haine, serviete pentru şcolari, portofele,
port-carduri (portofele), mape pentru
documente, serviete (articole din piele),
portchei (produse din piele), portmonee, genţi
pentru unelte goale, cutii din piele pentru
pălării, marsupii şi curele pentru transportul
copiilor, gulere şi îmbrăcăminte pentru
animale, materiale de construcţii nemetalice,
ciment, beton, izolaţii, ipsos, piatră, marmură,
cherestea pentru construcţii, furnir; lambriuri
de lemn, foi de furnir; frize de parchet, ipsos,
pietriş; cărămizi, sticlă pentru construcţii,
tuburi rigide nemetalice (construcţii), articole
pentru acoperişuri, placare, călăfătuire
(construcţii), pardoseli nemetalice, coşuri de
fum nemetalice, ferestre şi uşi nemetalice,
storuri de exterior nemetalice şi netextile,
piscine, conducte de apă, nemetalice,
construcţii nemetalice transportabile, acvarii
(construcţii), mobilier, standuri de prezentare,
oglinzi (sticlă argintată), rame (cu excepţia
ramelor pentru construcţii), obiecte de artă din
lemn, ceară, ipsos, plută, stuf, trestie, răchită,
corn, os, fildeş, os de balenă, scoică,
chihlimbar, sidef, spumă de mare, substitute
ale tuturor acestor materiale sau plastic, coşuri
şi tăvi nemetalice, recipiente de ambalare din
materiale plastice, carcase din lemn sau
plastic, cuşti şi culcuşuri pentru animale de
casă, stâlpi de zgâriat pentru pisici, tablouri de
afişare, bănci de menghină, gherghefuri pentru
brodat, plăci de înmatriculare, nemetalice,
semne din lemn sau material plastic, numere
pentru casă nemetalice, neiluminate, lucrări
nemetalice şi neelectrice, balamale şi carlige
nemetalice, ţarcuri pentru copii, leagăne,
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premergătoare pentru bebeluşi, pasarele
nemetalice, materiale pentru pat (cu excepţia
lenjeriei), paturi; saci de dormit pentru
campare, perne decorative, perne, perne mari,
cadre de paturi, saltele, umeraşe şi cuiere
pentru haine, inele, tije şi cârlige pentru
perdele, mânere de uşă, nemetalice,
distribuitoare nemetalice, fixe de serveţele,
stelaje de sticle (rafturi pentru sticle), dopuri
pentru sticle, mânere de mătură, nemetalice,
suport pentru umbrele, scări de lemn sau din
materiale plastice, decoraţiuni din plastic
pentru mâncare, paie pentru băuturi, jaluzele
de interior din lamele, manechini de croitorie,
ustensile şi recipiente neelectrice pentru menaj
sau bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu
excepţia pensulelor), mături, lighene,
materiale pentru perii, articole de curăţare,
lână metalică, mănuşi de menaj, cârpe de
curăţat, piei tăbăcite pentru curăţat, ustensile
de bucătărie şi veselă din sticlă, porţelan şi
ceramică, seturi pentru gătit, recipiente
termoizolante pentru alimente şi băuturi,
termosuri pentru turişti, cutii frigorifice
portabile, neelectrice, veselă, alta decât cuţite,
furculiţe şi linguri, vaze, sfeşnice, stingătoare
de lumânări, coşuri pentru picnic (umplute) ce
includ veselă, tirbuşoane, deschizătoare de
sticle, electrice şi neelectrice, cutii metalice
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
inele şi bare pentru suportul prosoapelor,
distribuitoare de săpun, de hârtie igienică,
suporturi pentru role de hârtie igienica, oale de
noapte, suporturi de uscat rufe, cleme pentru
lenjerie de pat, lăzi de gunoi, planse de calcat
şi huse pentru planse de călcat, sacoşe
termoizolante, capcane pentru insecte, ghivece
de flori; măşti pentru ghivece, nu din hârtie,
litiere pentru animale de companie, tăvi pentru
litiere, cuşti pentru animale de companie,
piepteni pentru animale, instrumente pentru
stropire, manuşi de grădinărit, pămătufuri

pentru bărbierit, periute de dinţi, aţă dentară,
suporturi pentru săpunuri, scobitori, ustensile
cosmetice, truse de toaletă, pulverizatoare şi
vaporizatoare de parfum, cădiţe portabile
pentru bebeluşi, încălţători, puşculiţe
nemetalice, lucrări de artă din porţelan,
teracotă sau sticlă, cordaje (nu din cauciuc,
nici pentru a servi drept corzi pentru
instrumente muzicale sau rachete), şnururi,
corturi, pânză impermeabilă (nu pentru a servi
ca foi de sărituri, nici ca şi capace de
cărucior), vele (velatură), saci şi pungi pentru
ambalare din materiale textile, saci pentru
transportarea şi înmagazinarea mărfurilor
vrac, materiale de umplutură şi căptuşeală (cu
excepţia celor din cauciuc sau materiale
plastice), plase de pescuit, hamace, fire
nemetalice pentru legat şi împachetat, fire şi
fibre, de uz textil, lână filată, fire din elastic
sau plastic de uz textil, materiale textile,
materiale pentru capitonare, lenjerie de pat şi
de casă, lenjerie de masă cu excepţia celei din
hârtie, cearşafuri, feţe de pernă, cuverturi
pentru pat, materiale textile pentru baie (cu
excepţia articolelor de îmbrăcăminte),
prosoape şi cârpe textile pentru faţă, tapiserie
pentru perete din materiale textile, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
feţe de masă nu din hârtie, feţe de masă din
pânză cerată, saci de dormit (lenjerii),
serveţele de demachiat din materiale textile,
plase contra ţânţarilor, lenjerie pentru casă,
etichete din material textil, storuri din
materiale textile, batiste din materiale textile,
îmbrăcăminte, curele, mănuşi (îmbrăcăminte),
bretele de susţinere pentru ciorapi
(suspensoare), articole pentru acoperirea
capului, articole de încălţăminte, şosete,
ciorapi, colanţi, încălţăminte (cu excepţia
articolelor de încălţăminte ortopedice), papuci
de casă, cizme, branţuri, încălţăminte de plajă,
clăpari (de schi), încălţăminte pentru sport,
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bonete, costume de baie întregi şi slipuri de
baie, articole de îmbrăcăminte pentru sport (cu
excepţia îmbrăcăminţii pentru scufundări),
măşti de dormit, mercerie (cu excepţia firelor
şi firelor), dantelărie, dantele şi broderii,
panglici şi şireturi, nasturi, capse şi copci, ace
şi ace cu gămălie, capse, flori şi fructe
artificiale, bolduri; croşete şi legături sau
încheietori pentru haine, încheietori pentru
îmbrăcăminte (accesorii), ecusoane
ornamentale, ceaprazuri pentru pălării, nu din
metale preţioase, articole decorative pentru
păr, benzi pentru păr şi fileuri de păr, agrafe şi
cleme de păr, clame de păr; peruci, mărţişoare,
fermoare, şireturi pentru pantofi, catarame de
pantofi, încheietoare pentru bretele, încheietori
de curea, panglici elastice, volane plisate
(dantelă), piese ce se lipesc la cald pentru
ornarea sau repararea articolelor textile
(mercerie), cutii de croitorie, covoare şi
carpete, preşuri pentru uşă, rogojni, linoleum,
învelitori pentru pardoseli (cu excepţia tiglelor
şi vopselei), tapiserii murale, cu excepţia celor
din materiale textile, preşuri şi covoare de
maşină; covoraşe de baie, saltele de
gimnastică, covoare antiglisante, gazon
artificial, jocuri, jucării, trotinete (jucării),
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), pocnitori de Crăciun (bomboane
explodante), ornamente pentru pomul de
Crăciun (cu excepţia articolelor de iluminat şi
a dulciurilor), articole fantezie pentru
petreceri, dansuri (cadouri surpriza pentru
invitati la petreceri), măşti de carnaval, zmeie,
cărţi de joc, articole de gimnastică şi de sport
(cu excepţia articolelor pentru înot,
îmbrăcăminte, încălţămine şi rogojini), vergi
de undiţe pentru pescuit, mosoare pentru
undite, cârlige de undiţă, aparate pentru
exerciţii şi întreţinere corporală, biciclete
statice de antrenament, jucării pentru animale
domestice, maşini de jocuri automate acţionate

cu monede, jocuri şi aparatură pentru joc
altele decât cele destinate a fi utilizate numai
cu receptoare de televiziune, ecrane
independente sau monitoare, carne, peşte,
păsări şi vânat, extracte din carne, mezeluri,
crochete alimentare, fructe, ciuperci şi legume
conservate, deshidratate, congelate şi gătite,
pulpă de fructe şi salate, salate de legume,
conserve de carne, peşte, legume şi fructe,
gemuri, marmelade, compoturi; jeleuri
comestibile, polen preparat pentru alimentaţie,
esenţe de alge pentru scopuri alimentare,
boabe de soia conservate, de uz alimentar,
proteine pentru consum uman, borş, bulion,
supe, sucuri de legume pentru gătit, ouă, lapte,
unt, smântână, iaurturi, branzeturi şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
preparate pentru obţinerea bulionului,
chips-uri de cartofi, cafea, ceai, cacao,
ciocolată, produse din ciocolata, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, înlocuitori
de cafea, băuturi preparate din cafea, ceai,
cacao, ciocolată, infuzii nemedicinale, zahăr,
îndulcitori naturali, preparate de glucoză de uz
alimentar, orez, tapioca, sago, paste făinoase,
gris, făină şi preparate din cereale, fulgi de
cereale uscate, pâine, produse de patiserie,
torturi, brioşe, prăjituri calde, tarte, plăcinte,
produse de cofetărie, produse de cofetărie care
conţin zahăr, gheaţă comestibilă, miere,
siropuri şi melasă, lăptişor de matcă de uz
uman nu pentru scopuri medicale, seminţe de
anason, anason în formă de stea, malţ pentru
alimentaţie, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, preparate aromatice de uz alimentar,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), dressing pentru salate, ketchup;
maioneză, mirodenii, agenţi de îngroşare
pentru gătit, alge alimentare (condimente),
condimente, ierburi conservate, gheaţă pentru
răcire, sandvişuri, pizza, gustări pe bază de
orez, rulouri de primavară, sushi, tabbouleh
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(salată libaneza), tortillas, taco, produse
agricole, horticole şi forestiere (nepreparate şi
neprelucrate), grăunţe (seminţe), gazon
natural, fructe şi legume proaspete, alge pentru
consum, ciuperci proaspete, ierburi proaspete
din grădină, crustacee vii, icre, seminţe pentru
plante, bulbi de flori, arbori, tufisuri, plante şi
flori naturale, brazi de Crăciun, hrană şi
băuturi pentru animale; produse pentru
ingrasamant; malţ; momeli vii pentru pesti;
animale vii; beri, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi izotonice,
limonade, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
suc de roşii, sucuri de legume (băuturi),
siropuri pentru băuturi, preparate pentru
fabricarea băuturilor (cu excepţia celor din
ceai, cafea sau cacao, băuturi pe baza de
lapte), pastile şi prafuri pentru băuturi aerate,
esenţe pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, cidru,
cocktailuri conţinând alcool, digestive
(alcooluri şi lichioruri), ţuică, băuturi
spirtoase, vinuri, rom, votcă, whisky, tutun,
articole pentru fumători, chibrituri, brichete
pentru fumători, cutii şi tabachere pentru ţigări
şi ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor (roll-your-own cigarettes),
filtre pentru tigarete, scrumiere, foarfeci
pentru ţigări de foi, foiţe pentru tigarete, pipe,
dispozitive de curăţat pentru pipe de tutun.
41 Educaţie; instruire; formare practică
(demonstraţie); instruire şi educaţie în
domeniul programĂrii, instalării, operării şi
mentenanţei computerelor, telefoanelor,
aparatelor de telecomunicaţie; servicii de
divertisment; furnizarea de instalaţii de muzee
(prezentare, expoziţii); parcuri de distractie;
activităţi sportive; servicii de cluburi de
sanatate (educaţie fizică, fitness); exploatarea
instalaţiilor sportive; organizarea de competiţii
sportive; servicii de cluburi (divertisment sau

educaţie); activităţi culturale; publicare de
cărţi şi reviste; publicare de texte, altele decât
publicitare; servicii de bibliotecă; editare
asistată de calculator; editare asistată de
calculator a cărţilor şi periodicelor online;
furnizarea de publicaţii electronice online
(nedescarcabile); servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizarea informaţiilor
electronice, informaţii şi date audio şi video,
jocuri şi divertisment; furnizarea online de
jocuri dintr-o reţea de calculatoare; servicii de
compoziţii muzicale; producţie de spectacole
şi filme; închirierea de filme cinematografice,
aparate de înregistrare video, echipamente de
televiziune, casete video, înregistrări pentru
fonograf, înregistrări audio, aparate audio,
camere video, aparate de înregistrare video,
echipamente de radio şi televiziune, aparate de
proiecţie cinematografică, aparatură şi
accesorii cinematografice, echipamente pentru
teatru şi spectacole; închirierea de echipament
pentru sport (cu excepţia vehiculelor), a
echipamentelor de scufundare; organizare de
competiţii în scop educaţional şi de
divertisment; organizare şi desfasurare de
colocvii, conferinţe, congrese; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
rezervare de locuri pentru spectacole, pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de agenţie de bilete
(divertisment); organizarea de loterii;
informaţii cu privire la evenimente educative
sau de divertisment; divertisment de radio şi
televiziune; montaj de programe radiofonice şi
de televiziune; servicii de fotografie digitală;
servicii ale unui fotograf; fotoreportaje;
servicii prestate de reporterii de ştiri;
înregistrări video (filmare); montajul
înregistrărilor video; microfilmare; traducere
şi interpretare; servicii de conferinţe, grupuri
şi forumuri de discuţii online; furnizarea de
muzică în format digital (nedescarcabila) de
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pe internet şi anume furnizarea de muzică
online (nedescarcabila) de pe internet;
furnizarea de muzică în format digital
(nedescarcabila) de pe websiteuri de pe
internet (fişiere în format MP3) şi anume
furnizarea de muzică online (nedescarcabila)
de pe websiteuri. de pe internet (fişiere în
format MP3).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01223
(151) 24/02/2017
(732) S.C. LAROPHARM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145 A, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BRAGADIRU ROMANIA

(540)

Linea Derma

(591) Culori revendicate:albastru cyan

  (531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 290104;  

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

3 Produse cosmetice, uleiuri esenţiale, soluţii
lichide şi semilichide cu rol în protecţia şi/sau
ameliorarea problemelor epidermei, pentru uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01225
(151) 24/02/2017
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECOSuNT

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

7 Automate de vânzare (maşini automate de
vânzare). 
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,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
38 Telecomunicaţii (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).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software; (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01224
(151) 24/02/2017
(732) S.C. LAROPHARM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145 A, judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  B R A G A D I R U
ROMANIA 

(540)

Linea Gastro

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
293C)

(531) Clasificare Viena:020123; 020523;
270501; 290104;  

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

3 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare şi produse dietetice cu rol în
ameliorarea şi reglarea problemelor gastrice şi
intestinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01258
(151) 24/02/2017
(732) S.C. ELMAFARM S.R.L., Str. Victor

Babeş nr. 35, judeţul Cluj, 40012,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

ELMAFARM e bine că ne avem

(591) Culori revendicate:pantone 3278 C,
pantone 7653 C

(531) Clasificare Viena:020523; 020723;
250119; 270302; 290113;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01226
(151) 24/02/2017
(732) O & A 2000 IMPEX S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 18, sc. 2,
mansardă, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

condimental

(591) Culori revendicate:verde (pantone
808 C)

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290103;  

(511) Produse şi/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. 
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01231
(151) 24/02/2017
(732) DESIGN IDEAL S.R.L., Str. Eroilor

nr. 58, bl. 116, sc. A, ap. 4, Jud.
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

                            AUTOMAS

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:261109; 270501;
270502; 290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.(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).
37 Construcţii; reparaţii. instalaţii.(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a

mărfurilor; orgarlizare de călătorii.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01232
(151) 24/02/2017
(732) DESIGN IDEAL S.R.L., Str.

Eroilor nr. 58, bl. 116, sc. A, ap. 4,
Jud. Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

KROLL PLUS SISTEME DE
ACOPERIŞ

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:070124; 071110;
240907; 270501; 290114;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
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ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; seifuri; minereuri .(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01233
(151) 24/02/2017
(732) S.C. EVGO GREEN MOTION

S.R.L., B-dul Octavian Goga, nr. 2,
CCIR Business Center, Tronsonul 1,
camera 5, et. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

EV+GO GREEN MOTION

(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
241707; 270501; 270511; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţâmânt; 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 funcţioneaza cu fise; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
e c h i p a m e n t  p e n t r u  s t i n g e r e a
incendiilor.(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de prodse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01234
(151) 24/02/2017
(732) AUSTRIAN INVEST S.R.L., Str.

Republicii nr. 3-5, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

ROYAL LIBERTY

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01235
(151) 24/02/2017
(732) AUSTRIAN INVEST S.R.L., Str.

Republicii nr. 3-5, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

ROYAL GAMING

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01236
(151) 24/02/2017
(732) S.C. MONTE CALM GROUP

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 38, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

UNIPLAY PREMIUM JACKPOT

(531) Clasificare Viena:260118; 270501; 

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01237
(151) 24/02/2017
(732) S.C. HA HA HA PRODUCTION

S.R.L., Sat. Ciocăneşti, nr. 233B, Jud.
A r g e ş ,  1 1 7 1 9 7 ,  C O M U N A
CĂLINEŞTI ROMANIA 

(540)

AUGUST DAY

 
(531) Clasificare Viena:260106; 260725;

270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01238
(151) 24/02/2017
(732) S.C. HA HA HA PRODUCTION

S.R.L., Sat. Ciocăneşti, nr. 233B,
Jud. Argeş, 117197, COMUNA
CĂLINEŞTI ROMANIA 

(540)

ARE YOU ANYWHERE

(531) Clasificare Viena:260725; 261325;
270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01243
(151) 24/02/2017
(732) S.C. ANCADA SPORT S.R.L., Str.

Splaiul Independenţei nr. 6, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ancada

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270501;

290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01227
(151) 24/02/2017
(732) O & A 2000 IMPEX S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 18, sc. 2,
mansardă, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

kebun

(591) Culori revendicate:verde (pantone
808 C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

270511; 290103;  

(511) Produse şi/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. 
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01247
(151) 24/02/2017
(732) S.C. EASY PRO SOFT S.R.L., Str.

Sold. Ilie Mihail nr. 3, bl. M128, sc. 1,
et. 4, ap. 22, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AllBeauty

(591) Culori revendicate:mov, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 250703;

250725; 270501; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor cosmetice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01248
(151) 24/02/2017
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU

EVALUARE ŞI STRATEGIE -
ARES, Str. Calea Turzii nr. 150,
j u d e ţ u l  C l u j ,  4 0 0 4 9 5 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

SINTEZA Revistă de cultură şi gândire
strategică

(531) Clasificare Viena:270501; 270511; 

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
de cercetare industrială; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01249
(151) 24/02/2017
(732) FEDERAŢIA DE KARATE

KYOKUSHIN, Str. Făt Frumos nr.
10, bl. P15, sc. 5, et. 8, ap. 152, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARATE
KYOKUSHIN

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01251
(151) 24/02/2017
(732) S.C. HOME INTERNATIONAL

IMPEX S.R.L., Str. Maşina de Pâine
nr. 22, bl. 50, sc. 2, et. 5, ap. 63, sector
2, 021136, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

4UHOME

(531) Clasificare Viena:260207; 261107;
261109; 261325; 270501; 270511;  

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

6 Sonerii neelectrice; tocuri de uşă din metal;

închizătoare de uşi neelectrice; accesorii
metalice pentru uşi; cadre de uşi din metal;
mânere metalice pentru uşi; inele metalice
pentru uşi; deschizătoare de uşi neelectrice;
foi metalice pentru uşi; grătare pentru şters
picioarele; arcuri de uşi neelectrice;
opritoare metalice pentru uşi; uşi metalice.
19 Căptuşeli nemetalice pentru uşi; cadre
nemetalice pentru uşi; foi nemetalice pentru
uşi; uşi nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01250
(151) 24/02/2017
(732) S.C. CASANOVA S.R.L., Str. Piaţa

Gării nr. 40, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

ISOSPORT DRINK

(591) Culori revendicate:albastru, galben

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270511; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01252
(151) 24/02/2017
(732) S.C. KLANAR IMOB TOUR S.R.L.,

Str. Luncilor nr. 17, Camera 2, judeţul
Argeş, , CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

#REZIST

(531) Clasificare Viena:241725; 260418;
270501;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; băuturi energizante şi
sucuri răcoritoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitatea
activităţilor de natură politică; servicii de
editare de ziare, reviste, publicaţii.
41 Organizarea şi desfăşurarea de evenimente
cu caracter politic, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale.
45 Servicii juridice şi servicii sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01240
(151) 24/02/2017
(732) COLLECT SHOP S.R.L., Str. Elev

Ştefănescu Ştefan, nr. 10, cam. 1, bl.
465, sc. A, et. 5, ap.- 33, sector 2,
021688, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

COLLECT SHOP

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

(531) Clasificare Viena:190301; 190303;
270501; 270509; 290113;  

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

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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01241
(151) 24/02/2017
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

ZOODERMIN

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

5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
produse farmaceutice de uz uman şi de uz
veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01229
(151) 24/02/2017
(732) S.C.  NORDIS PREMIUM

PROPERTIES S.R.L., Str. Alexandru
Ivasiuc nr. 16, camera 1, et. 3, ap. 7,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

                    NORDIS Residence

(591) Culori revendicate:negru, verde

(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01230
(151) 24/02/2017
(732) S.C. LABRADOR S.R.L., Str.

Livada nr. 378, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) WEI ZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LABRADOR MATERIALE DE
CONSTRUCŢII Facem cumva sa fie
bine...

(591) Culori revendicate:verde, galben

(531) Clasificare Viena:200515; 250110;
270501; 290112;  

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

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, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01253
(151) 24/02/2017
(732) S T O I C A N E S C U  M A R I U S

MIHAIL, Str. Smaranda Brăescu nr.
40, bl. 20H, sc. 1, ap. 8, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) TODICA TEO EUGEN, Str. Dna
Ghica nr. 20, bl. 4, ap. 5, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

#rezist

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01255
(151) 24/02/2017
(732) S.C. CHEMICAL COMPANY S.A.,

B-dul Chimiei nr. 14, Zona 65000,
judeţul Iaşi, 700293, IAŞI ROMANIA

(540)

PANOFROL

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv

benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01256
(151) 24/02/2017
(732) HEALTH ADVISORS S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 3,
parter, anexele A-B, stâlpii 61/2-8,
camera 17 A şi corp 3, subsol,
anexele B1/2-D, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl.C14, Sc. B,
ap.41, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

Digest Duo

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

5 Produse farmaceutice de uz uman;
medicamente; dispozitive medicale; substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente alimentare şi preparate
dietetice (toate acestea destinate tractului
digestiv). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01242
(151) 24/02/2017
(732) S.C. J'AI FLYINGPIG S.R.L., Str.

Cutezanţei nr. 27, ap. 16, judeţul
Mureş, 540457, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FLYINGPIGS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de promovare şi publicitate, atât în
mediul online cât şi offline; distribuirea
materialelor de comunicare comercială şi a
materialelor cu caracter publicitar; servicii
design de materiale publicitare; redactare de
texte publicitare şi de materiale de comunicare
comercială şi afişe publicitare, promoţionale;
publicitate radio şi TV; servicii de recrutare de

personal; servicii de asistenţă în afaceri şi de
promovare pentru artişti şi interpreţi şi în
legătură cu evenimente, activităţi culturale şi
de divertisment.
41 Evenimente; activităţi culturale;
divertisment; festivaluri; organizare de
concerte şi evenimente muzicale; organizare
de  proiec ţ i i  v ideo ş i  pro iec ţ i i
cinematografice; organizare de evenimente
teatrale şi prezentări literare; organizare de
evenimente educative; sesiuni informative în
legătură cu subiecte variate; servicii de
producţie video şi producţie cinematografică;
servicii de informare în domeniu, organizate
atât în mediul online cât şi offline;
prezentarea de performanţe live; publicare de
texte (altele decât cele publicitare), materiale
şi cărţi; divertisment radio şi de televiziune;
organizare de jocuri şi concursuri; organizare
de expoziţii cu scop cultural şi educaţional;
servicii de informare în domeniul
divertismentului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00809
(151) 28/02/2013
(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.,

Prolongación Paseo de la Reforma No.
1000, Colonia Pena Blanca Santa Fé,
Delegación Álvaro Obregón,
DISTRITO FEDERAL 01210 MEXIC

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
BIMBO

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

30 Făină, pâine şi preparate şi produse pe bază
de cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜




